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oo] 

నాదనిభూవణమ్ 

వరా నాం జగదేతు స్వే మహాన్విచార;ః అ 
ల థి 

. వర్లోత్పన్న ధ్వనిన్వరూవవి చార; ఠం 

జగతః వేదశబ్ద ప, వ ఛవతార్షుదేవ వేదసృ నిత్యత్వమితి కగనమ్ 

సంస్కా రద్వారా సృష్టి ప్ప క కరకోజ_పి క భ్రార్థతళ్స్చంబద్ధానాం సిత్యత్వమ్ 

న శతిస్మ వ్యోః నం (దర్శనమ్ 

జై మినిమతరీత్యా చేవాదీనాం బ్రహవిద్యాయామనధీ కార మోతు (వదర్శనమ్ 

కలా నృ నర వ్యవః హోరాను సంధానోపప 

జ్యోతి ర్మండలస్యా చేతనత్వాదవి న బ్రూవావిద్యాధికార్ దేవానామితి కథనమ్ 

శాదరాయణమకరీ త్యా దెవాదినామస్ట్వేవ ద్రవ్మావిద్యాథికారః 

జ్యోతిరాదిశ భా నాం చేతనాధిస్థానశ్వమ్ ఎం 

వ్ న ఆక మేనాపీంద్రాదినాం విగృవో ఒంగీకార్య ఇతి కథనమ్ జం 

అవకూ,ఊా ్రా,ధికరణమ్. ౯. 

జాలిశూద స ద్ర బి బ్రన్గావివ్యాయామనధి కారక 

వా జ నే ట్ నద - జగ 'ై 
శూద్ర, శు బ్దన్యానయ ఎ ర్ధపర ను ఎ రూధ్యర్థ వరి త్యాగః 9 

వరా ద శబ్దన్య యోగార్థవరికల్ప స లింగకథనపూర్వకం శ త్రి యపరత్వమ్ 

గాదృస్యోవ వనయనాదిసంస్కారాఖావేన బ్రవ్మావిద్యాయామనధిక "ర 

నం k శర జో చ ‘OX నా దన (బ్రహ్మాది ద్యానథిశా శే గాళమ ప్రవ తేర్ణింగళ్వక్ 

ఆనం రా ల్, 1 ఇ 
శరాదృస వేద్య శృవణాదిని షేధకస్మ ఎలో 'స్రూ (బవావిద్యానధికార; 

కంపనాధికరణమ్, ౧౦. 

స్రాణావదస్య పరమాత్మవరత్వమ్ 
నజతిథధాళ్శరనిరూవపణమ్ జ థార్స్ప్య రు 

ర్ 

ఇళ 

పుటమ్, 

278 

274 

బగ 

278 

279 

281 

806 

807 

908 

810 

9! 

తై 

812 

వాతి 
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వీవయాః. | ఫుటమ్. 

జూ్యోతిరధికరణమ్. ౧౧. 

ఇాన్టో గ్యవఠిశజ్యోతిళ్శ్ళబ్దస్య (బ,వావరత్వమ్ 4 వేస్ 

f 

త 

అన్ధా నర త్యాదివ్యపదే శాధికరణమ్. ౧౫౨ 

ఆకాశశబ్దస్య నామరూపనిర్వహణవచ నాద్భ)వ్యావ త్వమ్ . 817 

సుషువ్రుత్మా_ )10త్యధికరణమ్. ౧౩. 

బృహదాంణ్భక వాళ్ బ్రదాహర కన సుషు పఫ్యుత్కా “ంతొళ్ళుః జీవభేజిన 
నవ 

పర మేళశ్వరవ్యవదేశ; 2 918 

డావక్త మోప కపునంవాోర మయోరానుగుణ్యమ్ | . 990 

“రాదిక కా నాం వరమాత త్ధ్స్వరూ షృపృతివ త్తిపరత్వమ్ | 60 521 

పృథమాధ్యాయస స్య - చతుర్ణః హాదా. 

అనుమాని శాధికరణమో ౧. 

కాఠకవాక్య్టోదావారణేన (వ (వ, ధానస్యాశబ్ద త్వాసిద్ధి విహోరః 1 . లి25 

సార శో మా పేశయా శాత, క మస్వ బలీయ స్వైనావ్య క్తశబ్బస్య శరిరవ వరత్వమ్ 596 

Beng 'షణావ్యవ్యక్రనృ శరిరవరత్వమ్ 0 g27 

శరీరస్యావ్య క్ష క్షశశార్త తాను పవ త్రిపరి హరణ మ్ 66 829 

వ వృథానే స్యేశ్వరా సేశయార్థవ త్వనిరావణమ్ 044 330 

వ్ర భానన్యశ్రేయ శ్వామక్తా నావ్య క్షం వ, థానమితి కథనకొ . పిత 

క్వచిత్. (వ, ధానస్యావ్య క్షశ భ్రాభిలప్య క్వేన శ్రైయక్వవచనమపీ పరమాత్మే 

నిశేశవరం నతు (వ,థానవరమితి కథనమ్ 4, 384 

కఠ వల్ల్యాము తర వాక్యపర్యాలోచనయాగ్ని జీవపరమాత్యనా మెప వశ ్న 

త్రరవిషయత్వం న [వ (వధానస్యేతి కథనమ్ ం49 385 

అగ్ని జీవపరమాత్మ నామువన్యానన్య దర క (వ్ర దానసామర రసి =హేతుక స్వేన 

ప్రశ్నో క్రరవిషయక్వకథ నాల్ (వ, ధానసృ వర ప్ర చానసామర్థ్య 

డే ఇ © ర ఉల అం దాదీ 0౧ 

విరబాణు (ళ్ వ త్తరవిషయ త్వ్వాభావ ప్కృవంచనమ్ అ 6 997 

క్ “<0? అడ ల య - (| 
బుర్ధరాళ్తా మువహాికై కర? ఇత్యత్ర, మహచ్చబ్దస్య -వె దికళ్వాత్ 

సాం ఖ్యాఖిమతత  శ్వగోచరత్వం యథా న భవతి తద్వై షదికొ 

వ్య కృశబ్దస్థ న ప ప్రథాన వాచిళ్వసిద్ధిరి తి కథనమ్ ree 841] 
® 
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విషయా, 

చమసాధిక రణమ్. ౨, 

శ్వ తాశ్వతరోవనివద్దత శు, తినుటకాజావదస్య వధానవ రల్వన శు, 

ధానకల్ప నాయాశక (వ థానప కు యం... 

పృతీతి మాక్వ్టభా వేన చనసళబ్దవదపావదస్యాి (వధాన 

తళ! 

348 

తశశుక కమ వర్ష నతు సత్తా దిసణలీసూక్యమిని కథనమ్ S344 క్టక్నుప్ణ ల 

వాక రా చె వ్యా వవ శ శేరామ్నానం నతు స్వతం శ్రాయాః వ వకృళతేః 
అజామం త్తే ణామ్నాన మితి కథమ్ 845 

అజాక బ్దస్య చేజో ఒ౬బన్నాత్ర కవ ప్రకృతే గాణ కే హానోపాదానవినయ 

వ ప్త సిద్ధాజాసామ్యకథ నాయ మభ్యాదిత్యసామ్యమ్ లం 346 

సంభా్య్యవనం గ్ర వోధికరణమ్. 3, 

బృహ దాతణ్యక ప్రూయమాణవాక్యగత వంచజనశ కేన వధానగహణ 

మేవ యు రక మితి ఫూర్వవవ్ ే దాహరణకు “2 847 

ప్రథానస్య శ్రుతిమన్వే తత్త్వ్వానాం వంచవింశతిల్వే చ సాంఖ్యకారికా 948 
వంచజనశబ్దస్య (వ,ధానవరత్వకథ నే పంచను వంచను సా ధారణధర్థ కన్య 

దుర్ద భతయాత త్త్వ్వాానాం వృథ క్ష్వైన నానాత్వా న్న వంచజన 

శబ్బస్య (స ధానవరత్వసంభవ; 349 

99 
వంచ జనశబ్దయో స్పృమాసానంగీకా నేణ లవమణయా వంచవింశతి సం ఖ్యానిరాస; 

పంచజనశబ్దస్య ముఖ్యార్థసంభ వే లత్షణాయా అనె "చిత్యమ్ 
39 

పంచ జనశబ్ద్బయో; సమాససద్భా వేఒపి న సంఖ్యావాచిత్వమ్ 
03 

పంచజనశబ్దయోః సమాస హాతుసద్భావ ప్ర ప, దర్శనమ్ 350 

బెాషి కాఖ్యశ తవథచ్రావణా స్వరవిభాయ క గృంఛ వంచజనా ఇత్య తృ 

నకారో _త్తరాకారస్యానుదాత్త తయో వరివఠ నాత్వారి రావి 

కత్వ్వాదేకపదత్వ నిర ర యాల్ పృయోగా న్హ నరేమం తేవే షే వైక్స 
మైక్యవి = సక్సదరృు నావ నమాసననసీది స్వా విభ కష్టక్యదర్శ దా వ నినద్ఞకి 09 

సమస్త పంచశబ్దస్యావృ క్ల 'భాొవాన్న పంచవింశతి సంఖ్యా ప్ర తీతిసిస్ధిః ఠీ 
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విషయా; పుటమ్, 

వంచపంచజనా ఇత్యత్రానమాసప త్నేఒ.పీ వంచశబ్దద్వ యో క్త క యో? 

వం చళ్వయో। వరస్పరాన్వయవిక ల్పే నాన్నయదో స స్ధ్రమ్ ం, 950 

అపంచవింశతి తత్తాతిరి కత త్త నశత్తాషన్న పంచవంచజనాఇత్యన న్న వంచ 

* వింశతి త్త్వాఖిప్త్రాయక్వసంభ వః . లిన] 

దృధానకారణవాదిసాంఖ్యమ తే అకాికాశ యోః వంచవింశతిత త్వా న్న 

ర్భావకథి నే తయోరాధారాధేయ ఫెవయోరయోగ్య . వ్5్2 

ఆతాకాశయా3 పంచవింశతి త త త్య్వ్వాంతర్భావకథ శే సంఖ్యూధిక్యదోష3 
- 

వంచ వంచ జనశబ్దస్య రూఢత్వమ్ 

శ్ 

'పా,ణాదినాం పంచజన, వ (మ, తి పాద్యత్వమ్ 2 రరర 

వకచేళినాం మతద్యయె చుదజనశ్టన్న 'చేవాదివరతయా నిషాదవంచమవర్ష 

వరతయా చ వ్యాఖ్యా న్తరమ్ + 9 554 

పంచజనళబ్ద స్యార్థా నరక థనమ్ లం 355 

కాణాషనాం జ్యోతిష వంచసంఖ్యాపూర్తిః . > 

కారణ కాషధికరణమ్. ల, 

"వేదా నవాక్యానాం బ్రహ్మణే జగజ్జ న్థాదికారణ త్వాదా విరో నాప్రామాణ్యేన 

కారణాన్తర వ వరి గృవాసూర్వ వత | 956 

ఇద ళం ఎద అటా వతి వేదా నమాకాశాదిమవు విగానే నత్వకి న బ్రహ్మణః కారణ ప్ట విరోధ 

ఇతి సిద్దా నః . 859 
సదనద్భా బ్రముక్ప త్తి శ్కుతి విరోధ శంక శ్రొనమ్ a 961 

నదాత నమాక నేణాసత్పదస్య బ హా లకశకత్టమ్ 
+ మె WU 

జగ త్క్కారణత్వ వాదివాక్యా నాం బ్రహ ణ్యేవ సమన్వయ; an 962 

బాలాక్యధిక రణమ్. ఎని, 

ప్రాణాదిశల్దస్వ బ్ర బ వాణి సమన్వయాఖా వరూచపూర్వ వక్ష; . 968 
WU 
చాలాకి వాక్యస్థర్హాణాక కోన ముఖ్య ప్రాణవరశ్వ దసిధ్ధ్యాబ బ్రవృవరత్వ వర్యుదాస; 964 

వరమాత్మన నీవ పురుషక ర్త లేన ఉవక (క్రృమ్మశ్కుతి పామన్యైన కర 

శబ్బస్వ జగద్వా. చిత్వేన చ కర్తృత్వ సమర్థనమ్ . 865 

జీవము ఖ్య, ప్రాణలింగ సద్భావన బ్రా దర త్యాభావరూ పవ్తార్వః కహ ఖండన హ్ 967 

జై మినిమతరీత్యా జీవలింగేన కదు క్తిదాషరా ద్రవ వతివ త్తి? |. 968 

పృశ్న ప తివచనాభ్యాం ,పాణశబ్దన్య బ్రహ్మవరక్వ కథనమ్ =e 369 
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విషయా పుటమ్, 

వా కాన యాధికరణమ్. ౬. 

బృహ దారణ్యశే మొత్తలు గా బ్రాహ్మణస్య జీవవరత్వమితి వూర్వవమ్ః .... 870 

ఉ్వ క ూదివర్యాలోచనయా వాక్యన్య బ బ్రవ్యావరత్వమితి సిస్ట్ న ... 372 4 

(స్మీయసంసూచనస్య బీవోవ క్రమ రాతుక a శంకా 9 578 

బీవబ్బ వ్యణేః కార్భకారణయోః భేదా భేదాభ్యామ భేదాంచేన జీవోవ 

మణం లింగమి త్యాశ్యరఖ్యమతనిరూ వణమ్ 0 

త్వసామా త్కాార్తా కృరమాత్తైకీ ఖావరూపా భేదనిబంధనోయం 

జీవోవ వక్రమ ఇతె ్యడులోమిమళమ్ . 874 
అచ టయ స్ ్ర ఇన వ చ క వరమాత్తన నీవ శ్రవథొ వేనావస్థానాద భదేన జివోవ (కృవుణం యు క్ష 

మితి కాశకృళ్సష్నముతమ్ 66 వస్ 

వశృత్యధికరణమ్. ౭. 

OM ఇ ఇఒ శ అనం గ నీకవిజ్ఞా నేన సర్వవిజ్ఞాన ప్రతి జ్ఞైయా దృష్టో న్లస్ట చ సామష్టాస్యాద్భ )వ్యాణః 

నిమి త్రతోోష పాడాన త్వసంభవ౩ . 380 

బ్రవ్మాణి వ,కారభేదేన కడ తర పాదానక్వ ధర్థద్వయసంగతిః ... 88 

జగదుత్ప ల్లి వలయ యో; సాతుత్కాారణ ట్వ్వన ద్పవ్మాణ ఉపా దానావవి 

బవాణ ఉపాదొానత్వసంభవ; (0 354 

నీకన్యైవ కర్హ్భత్వ కృతివిషయత్వణోర్థర యాః విరోధ ప్రశమునకు ,.. 895 

వృక్ళతి వాచక యోనిళ జై నావి బ్రహణ జహేదానత్వనిద్ధ + 21 396 

సర వ్యాఖ్యా నాధికరణమ్. ౮. 

వ,ధానవాదసృ ప్రాధాన్యేన నిరాకరణ "హేతుకథనసా మ్యేనాణ్వాదికారణ 

వాద ని షేధః 446 887 

దితీియాధ్యాయస్య ప్రథమపాదః 

అత | - సృృత్యధిక రణమ్ ౧. 

(మ, థమాధ్యాయే2-భిహితసమన్వయస్య స ఎతౌగ్టరివిరోథే తన్ని రసన (వ కార$ 390 

మహర్షి పృ ణీత వృధానకారణ వాదిన్న ఎ్రశీగామనవకాశరూవదోస వ, 
ఆన - _ న్ జ ఆ సంగేన' శృతీ నాం (పృథాగానుగు కోన సమన్వయ వ్రదర్శనెన 

కపిలమత వ్రదర్శనమ్ 
6 బి 992, 
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విషయా. 

సత్య న్హర ఏరో భేన (మ, థాన వాదసృ 'త్యాజ్బత్వ రూపసి సిద్ధాన్హ నిరూవణమ్ 

విలాదిస్య స్రతీనాం (వత్యతీమూల త్వాదిశం కానిరాకరణమ్ 

క పిలాదివచ నా పా, మాణ్యశం కాని రాకరణమ్ 

మవ్వాదీనాం స్టా తత్రమ్ 
| 

కథితా నై మహాభారత సంవాదః 

మనుస్త ఎతేః (శుతిమాలక్యమ్ 
2A న (ద చలో జ న DY) ముహూటె దీనాం వెదలోక యోరనువలంభా తాంఖ్య స్య అర పా వ మ్ 

యాగ వ పృత్ఫు _క్టృధికరణమ్. ౨. 

శు తిసి సిద్ధయోగ, ప తిపాదక ల్వేన యోగన స్థలే ప్రామాణ్యనో-చర పూర్వవతః గ 

విరుద్థార్థ వ్రతిపాదనే యోగన్య న శేరప్రాహణ్యమిన సిద్ధా న్తః 

విలక్షణ త్య్వాధిక రణము. es 

కర్క_నిమి త్త కాకేపః . 

జగతః అబ్రహ్మవ, కృతికత్వ రూవపూర్వవకత్ష; 0 

జగత; చేతనకారణ త్వా చ్చేతనతో 'త్పె) కమతమా అ 

జగతః అచేశనతో్ట పపాొదనకొ 

కం చ, భూతేం ద్రియాణాం చేశనశ్వ ప్రదర్శక్నశ్రు,తీనామర్థవివరణక్ 
sf — అలీ వ అన ఏ యా మృదాదినాం వైతన్య వ్ర్రదర్శక శం తీనాం తదళ్స్మాని బేవతా వ్రదర్శనవర 

కన నయనకొ 

జగతః (బవ్మావె లతో క్వ బ్ర బు వా పృకృతికత్యాభావరూహాకే క్లేవచ (సృదర్శనమ్ 

త్ర చేత్ర త్ర చేతన దరకణనానువ్య చేతనాసాం చతనపృకృతికళ్వ వ,దర్శనమ్ 

పరినిప్పన్నస్యాకి బ్రవాణః పృమాణాన్హరాగోచరత్య సనుర్గనమ్ 

బ్రవాణః తర్క విషయ త్వ రూపా కే వవరిహరణమ్ 

చతనాచేతన విభాగ శు తివిరోధవరిహారః 

అన త్కా_ర్య మతఖండనమ్ 

అద్య > అగ జ న జగద్భ)వాణోః కార్టకారణభా ప౭. సామంజసన వ,దర్శనమ్ ఉం 

బ్రహ్మణ్య శుద్ధ్యాదిదోష, నిరాకరణష్ 

వరవత్నే2పి షో మోద్భావనమ్ 

ఆవలకర్క_స్యావ, తి తతశ్చికనమ్ 

సిర వదృతర్క్లస్య శ్ర 

ళ్ C 

—— తిష్షితత్వ సిరూవణమ్ $9౪ 

పుట్. 

398 

89: 

895 

896 

897 

99/7 

898 
899 

త్తం] 

402 

408 

404 

న 

40» 

406 

407 

408 

410 

d11] 

415 

hl 7 

418 
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విషయా;, పుటుమ్. 

ఆగమమూలతర్క_న్య -మాశ్నాతుక్వమ్ . 419 

నిషూపరి గ వోధికరణమ్. ఈ, 
రు (J 

ఆణ్వాదికారణవాదానాం ధాన కారణ వాదనిరానకారణాతి చేశేన నిరాకరణమ్ 42] ! 

క్రాపత్త్యధికరణమ్. ౫. | 

వక ©, పో పాదానక కే తష౭_వీ భోక్త కలో వవ సంచన్ను వరిణామ 

కృష నేన వరస్సరం విభాగః టం, 422 

ఆకంభ ణాధికరణమ్. ౬. 

వివర్తవాదాశ్రయతేన వూర్వవతస్య పరమసమాధానమ్ ం 424 

ఛేదా భేదమలో నామన 0 426 

ఛేదాఛేదమ శే సర్వవ్యవస్థా సిద్ధిః అశ్యన్తాభేదే ద్రైషకమానబాధః ఇత్యా 

దిగా ఛేదాశేదమేకదూమణక్ 59 

సంసారస్యానళ్య త్వకథనపూర్వకం బ్రహణ వకస్యైవ నత్యత్వకథినమ్ .., 427 

(వమాణానాం (బ,వాత్మ తా విజ్ఞానా త్చ్యాకృత్యత్వనిరూపణమ్ 0 499 

"మోమీశా స్రైన్ఫళ త్వా పాదవవరి పోర్షు 00 9 

చ్వైతన్య తా త్స్వికత్వ నిరాసఃి . 4832, 

ఈళి లీ త్రీశ్వర భదాభా వేన సూతృన్య శ్రే ను,తివ చో త్రి జ్ఞూవిరోధపరిహారః 0 4833 

కారణస శ వ్వ వ. హర్యార సయోరనన్యక్వ (వతిపాదనమ్ 435 

సమః పూ TN కారణాక్త నావస్థానా క్కా-రణానన్యక్వక్ ee 487 

ఉళ్ప లః ప్రాకొా-రణాత్మ నా కార్యసృస ల్వి ఆకేవసమాభానకథనమ్ , .. 438 

యుక్వా్టపి కార్భస్య 'కారణానన్యత్వ కథనకొ oe 4939 

సమవాయదూషణమ్ 906 dhl] 

అవయవినో౭. వయవాతిరి క్షత ఖండనమ్ . 449 

;సత్కార్యవాదే ఉత్ప ల్తెరకర్భ్భృకత్వ నిరాక కత్వరయోరాపౌదనక్ ... జప 

కొర్చి_క మకనిరూపణమ్ , 
) 

కారక వ్యాపారస్య సార్థకత్వమ్ 2 dk 

అనత్కార్యవాదిమతే * కారక వ్యా పారస్య నిర్విషయ'తాపాదనక . 446 

శభ్రాంకరాదపి కార్యస్య కారణానన్యతోషప పొదనమ్ .e Hi 

సం వేష్టితప్రసారితన్యాయేన కార్యస్య కారణానన్యత్వమ్ 09 447 
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విషయాః. పుటమ్, 

రే n = కా! క్ష ళ్ కార్యస్యో పొదా నాజ్భేదసాధక హేతోర్వ్య్యఖిచార్నవ, దర్శనేన కార్య 
కారణ యోరనన్యత్వమ్ 00 448 

ఇతరవ్యపదె శాధికరణమ్, ౭. 

చేతనకారణవాదా మే పః . 445 

బ్రహ్మణి హితాకరణాదిదోష్రసంగ, ee 449 

జీవృబ్బహ్మణో$ ఛేదస్య కల్పిత తాష్టన్న బ్ర బ్ర హణ హి లాకరణాదిదొష్మవ,న క్ి 450 

త. 
52 అఖండరూ ద్రవ్యాణి జవ వేళ్వర వై చిర్రస్యాశ్యాదివమ్న పాదనమ్ 49 452. 

ఉవసంవారదర్శనాధిక రణమ్. లా. 

అనసొయాద్న్య్రవాణో జగక్సర్లాద్యనుపన ల . “41583 
మరాదిదృష్టాం లేన బ్రహాణః జగత్స్పర్దాదొ నహియా_న్దర నిరపేవత్వ స్థా వనమ్ , 

అసహాయ వాణక కారణ త్య్వానువ కుకు త్తి శంకా అ . ర్ || 

ధల న లమ ఎద నన అల Ah A చేనాది దృష్టైానేనాద్వినియ బ వాణః కా గణశ్యస్థాననక్ ం 155 

దృష్టాన్నవొర్షాంతిక యోరసమాన స్వభిెవ త్వమ్ త . 44 90 
6౬ 

కులాలాది దృష్టానమా త,న్య నివతేతళ్వమ్ | ఇం 450 

కృత్చ్న్న ప్ర, స _కధికరణమ్. ౯, 

నిరవయవ,బ హణ$ వరిణామానువవ తః . 457 
U3 ఆం 

నిరవయవస్యాపి బ్రహ్మణః వికారాభా వెనావస్థానస్య శ్రు,తిమూలకత్వా 

న్నకళ్చిద్దోష, ఇతి కథనమ్ . 458 

వివర్త వాద స్రేప్ప త్వ కథనమ్ ం 

అం అర దం అ _ || ష్ బ్రహ్మణః శబ్బవ్రమాణక తేన కబ్లస్య విరుద్ధార్థ (వ్ర శ్యాయనాసామర్థ్యకథనమ్ d59 

వివర్హ వాదమా, త్య వరిహారకథనమ్ ee 460 

అధ అం OD ద్రవ్యాణి విచిత, సృ స్పైసంభవ। 46 101 

క్న్పళ్స వృసక్యాది దోపాణాం వరమలేఒవపి సంభవః . 02, 

సరో సతాధికరణమ్. ౧౦. 

బ్రహ్మణః విచ్చిత్త శ _క్టిమర్వే వ్రమాణ్మప్రదర్శనమ్ . 161 

ర వరదేవతాయాః చకురాదికరణా భావేన విచి త్ర శ కృభావ 
Ci 

రంగే తత్పరి హార; 9 
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వఏషయా;, 

వ, యోజనవ త్వాధికర ణమ్ ౧౧. 

పరమాత్త నకి వయోజనాభి" "వన జగత్క-_ ర్త ర ఎ ్వ్రద్యనంభ వెన జగదు 

'హాదానత్వానుప వత్చి? 

బ వాణోపి జగక్స ప్రాచ (పయోజనోప -పాదనమ్ 
ల 

వ వషవమ్నునె క ృణాాధికరణమ్. ౧౨ = ఘు లో లి 
ల్రవ్మాణో వైవమ్య నైర్హ ణ్యప్ర సంగేన జగత్క్మారణత్వాక్నేపః .., 
అన స అన 3 దంల జ జల 
సృృజ్బమావప్రాణక రసా పష త్వ్వాన్న బ్రవృణ వెపషమ్య చెర్ల ఎొగ్రసంభవః 

సంసారస్యా నాది త్వాశ్క_రణ స్స ఎప్ హాకతుత త్వనిరూవణమ్ అశ 

శుతిన్న లి తిభ్వాం సంసారస్యానాదిత్వ మ్రుతి పొదనమ్ 

ళా 

సర్యధర్ష్లోావ పత్త్యధికరణమ్. ౧౩. 

సవ ఖో వసంహార కథనమ్ 

ద్వితీయా ధ్యాయస్య _ ద్వితీయఃపాదః, 

ర చధానుపఫ_త్త్య ధిక రణమ్. ౧. 

_సాంఖ్యదర్శన వ ప్రన్యాఖ్యానమి 

నాంఖ్యదర్శన ప, వ, త్యాఖ్యానసృ (వ (వ, యోజనవత్వకథనమ్ 

(సృథానస్మాపి సత్యా రణత్వరోవ పూర్వవ పన్య్యాసః 998 

వృధానన్య కారణ త్వానుమూవకన్య సాంఖ్యమతస్య దూషణమ్ 

వ్రవృత్త్యనువప త్రేరకి వృధానస్య జగ త్కారణత్వ ఖండనమ్ 0 

చేకనప్ర వృ తెరచేతచే సముక్స త్తి; 

తరలి ప్రవ  రకతో్యవపాదనమ్ . 

వర్ష్యాఖావవ్రయు కృవ, వృ త్రరనువస త్రి తి నిరాకరణామ్ 00 

వచో ప్ర వర్తకళ్వస్థాపక సాంఖ్యమత నిరాకరణమ్ , 2 

వ ర్తక శాఖా వాల్వో భానన్న “ప్రవృక్త్యనువపత్తి లః 396 

,ఇాదివ తా ఏభావిక వ,ధానపరిణామ నిరాకరణమ్ అం 

వధానస్య ప్ర, వృ తెరభ్యువగ మేపీ తస్యా ఆపురుషోర్థత్వమ్ .. 

దృషహై న నబలేన పురుషస్య ప్రవ రక త్వ్వాశంకాని రాస; 

సణక్రయస్య సొమ్మే ప్రథానస్య ప్ర్రవృ త్త సనువవ త్తిః ః ల 
కా నాం వై షమ్మ్యేపి వ, ధానవ్రవృ్త బ్రనువవ శ్తిః “5 

సుటమ్. 
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విషయా]. 

అగ య ఆన ఉగ న సాంఖ్యమ తాభ్యువగమస్య సకల ,మాణావిరుద్ధల్వమ్ 4 

సాంఖ్యినావనిషదవాక్యానామ సామంజన్నృ వ,తిపాదనమ్ . 

తవ్య తావకఖావస్య వరమార్థ త్వాఖావః 

నకం తాక 5 ళా! Fy or తష పక భెవస్స తాలత్తి రక ల్వజఒనిర్హ్యాతు 

ల ఆ జ "వనిషదవాక్యన్న తాలి గకత్వమ్ 

వరమాణుకారణచవాదివుతానువాజేనో తరనూ 

వమవహాదిరాధికరణమ్. ౨. 
(ఉరి 

a పరమాణు కారణవాదినాం .వ కి యూ 
we 

సరమాణు కారణ వాది నాం మతరిత్నా కారణగుణా నాం కార్వే సమాన 

చాల సడన్ Ts వో ఇంో బ్య న ఆలా సం ( ర - జాలీయ గణ రంభకతష్షస్న వృష చార వృదర్శ నస్రూర్వకం వచే ని 

దృ్భ)హణః అ చేతనన్న జగతః ఉత్పత అనా ద త్యొాఖొవ 
— -—0 

పరమాణు జగద కారణ త్యాధికరణమ్.. 3. 
"వె శేషకమళవ క యా 
వ ర ర్ల 

అల 
వరమాణుకారణచవాదివుటి పరమాణుస ద్భావోపస ల్సి 

వరమాణుకారణ తొ ప్ర కారః 

వరమాణుషు సంయోగస్వరూ'పానువవ ల్రి; pee 

మహావృలయేఒణూ నాం విభాగజనకక'రాసంభవః ఎం 

సమవాయాభ్యువగ మె నాణువాదానంభ వ . re 

వరనూణూనాం వృవృ త్తి స్వభావ త్వాదీనాం చతుర్గామసంభవకః .., 

వరమాణూ గాం రూపాదిమ శ్రే ఏన సావయవత్వాదిసంభవః 

వరమాణొ నిళ్యత్వాద్యనంభ వః ee 

వృథివ్యాదిభూతవరమాణూ నాం తారత మ్యెనాపరమాణుత్వమ్ 2 

శిష్టబహిహ్కా రేణ. వరమాణూ నామ నాదరణీయత్వమ్ “= 

శ్లేవ్షికమ లే వదారనిరూవణమ్ . 
న 

అయుతసిద్ధత్వనృ ల్రీభా వికల్ప న్పిఖండనమ్ వ. 

సంబంధసంబస్థినో రవ్యతి "రేకనిరూవణమ్ 

పరమాణూనాం నిత్యళ్వనిర వయ వత్వని రాకరణమ్ pe 

అధికరణా ర్లో వనంహోరః ,oe 
mp 

త్ 

పుటమ్. 
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విషయా$, 

సముదాయాధికరణమ్. ౪౮. 

సర్వవై నాళికమత నిరాకరణం సర్వా స్ర్తి తష వాది మతనిరాకర ణం వ జలం 

కరమాణు, స్కంనో భయ ా తుకన్న బ"హ్యా ధ్యాత్మికస్య సముదాయస్యానువ 

సముదాయినామవేతన ల్వేన భో క కృృత్వసంహ రృ త్వాద్యనువవ త్రి; 
సంహ ర్త భా పెచవీ నంఘాతోవ పవత్తివ, కార 

అవిద్యాదిష్వూవర్తమా నేమ నంఘాతోవవ త్తిః 

అవిద్యాదినామిక శేశరో త్స త్రిమ్మాత నిమి త్త ట్వే౭-వి సంఘాతసిద్ధ భావః 
సంఘా తౌ నాదిత్వ ఖండనమ్ 

సౌగళమతోో క్షస్యావిద్యాదీనామితశేతరోత్స త్రి నిమి త్తత్వస్వ ఖండనక్ 
_ కారణాఫావే కారో నక్ప్తే వ సృతిజ్ఞాభంగః 

నార్షతణస్నో తరక్షణేోళ్స త్రివ ర్యంకముపసా నే మణికత్వవ తిజ్ఞావిరోధః 
నే గ 

వ తినం ఖ్యాఒవ తిసంఖ్యానిరో ధ ప, త్యాఖ్యానమ్ 
© 
అవిద్నాడినిరోధ వ, త్యొఖ్యానమ్ 

ఆ కాశస్య సిరూవా ఖ్యత్వ వ్ర, తెఖ్యానమ్ ‘0౪ 

ఆత త్త నః మీణికత్వదూప,ణమ్ ళ్ క 696 

అభావాదా సనో త్స తెనిరసనమ్ొ 

అభ" వాద్భావోత్ప త్తొవతి ప్రసంగ; 

అభావాధికరణమ్. సో, 

విజ్ఞానవాదిమ లే చావ్యాఛా భావనిరూ పణమ్ 
ఖా థ్ 

బాహ్యార్థాఫవ ఖండనమ్ 

ఉపలబ్ధిన్యతిం కృబ"హ్యోర్ధాభావమత ఖండనమ్ 94 

జాగ న్రక్పక్యయానాం స్వవ్న వ కు పృత్యయమవై ధర్మ స్ట్ 0 

వాసనానుపపత్త్యా జ్ఞ జడానవె వె చిత్ర్యానువ వల్పి; 00 

ఎయవిజ్ఞానస్య వాసనా నా శ్ర యక్వక 

గతమతాసాంగత(|్టోపసంహారః ee 

ఏకసేన్న సంభ వాధికరణమ్. షు, 

వివసనాఖ్య జ్ నమకనిరా వణమ్ 6 
స ప్తభంగీనయఖండనమ్ 

జీవస్య చేహవరిమాణత్వదూపషణమ్ 60 

పుట మ్ 

వ20 

వ త్తిః 52] 

విది 

శ్రా 

52 

వ్వైర్ 
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528 

580 
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విషయా$8, ప్రుటుమ్. 

జీవస్యావయవేవగమాపగము ఖండనమ్ . ర్ం 

స్రోతన్సంతొన నిత్యతాన్యాయేన జీవన్య నిక తా వాదఖండనమ్ ee 560 

మోమోవస్థాభావినో జీవవరిమాణసృ నిత్యత్వ ఖండనమ్ ం | 

ం వత్యధికరణమ్ ౭. 

శేవలాధిష్టా త్రీ శ్వరకారణ వాదిజటాభారి “శె వమకఖండనమ్ . 561 

అవా న్లరమత భేదకథనమ్ . గ్ర్రపై 

ఈశళ్వరనృ (సృథానావాదినా సంబంభానుసవ త్రి అ వర5 

ప్రథాన స్యేక్వరాధి ష్టైయ త్వానువవ క్త తిః .. 560 

చీపియకరణ గ్రానువక 7 ఛానగే వ్ శ్రర గ్రరు తది వ్రసంగ న్ ఇల 4 55 

సూత్ర ద్వయ నేశ్వరస్య న సశరీవ తారపాదనమ్ . D071 

ఈశ్వరస్యాంక వత్వాసర్వజ్ఞ త్వా పాదనమ్ ' or 569 

ఉత్పత్త సంభ వాధిక రణమ్ 

చతుర్వ్యూ నివా (భాగవత మశతసితాకరణమ్ + 570 

వాసుజేవాళ్సంకర్ష ణాఖ్య జీవస్యోత్స ర్తినిరాకగణగ్టా . 572 

జీవాన్యనస ఉత్ప త్తినిరాకరణమ్ ఎ, 5 

సంకర్ష ణాదినాం వానుదే వానిర్వి శే షత్వమ్ 9 ల్ జీ 

అసిక్ శా స్తే బహువిధవి ప తి షే పలస్ధిః 2 3 

దితీయాధ్యాయస్య - తృతీయః మాదీ. 

వియదధికరణమ్,. ౧. 

ఆకాశస్యోత్స త్య శవణాదనుత్స త్రి; . 576 

ఆ కాళోళ్చత్తై ,శ్కుతివి వృ తి మేధకథనమ్ . ల్? 

వియదుత్చ శి లి వాదిన్యాః . శు లేన్లాణక్వమ్ 98 579 

ఆకాళన్వ శ్ విభుత్వాది నాజత్వఫిద్ధిః + వ్50 

సుభూతకస్యాన గ౧౪త్వమ్ _ 2 552 
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విషయా;, 

వ్రశృతి వికారానకి శేశేణై వ కభభ్యః (వ, వతి 

వియదుత్చత్శ శ్రుతీ నామవిరోధ ప్రదర్శనద + 

ఆకాశస్య సశ్వేననన్యదేశకాలస్వ్వల్ మీఠోదకన్యాయేన ప్ర వ తిజ్జోవ 

పర్తి దూషఠ[ామ్ 

ఆకాశోత్స _త్యసంభవ నిరాకరణమ్ 

అకాకోత్పత్త సమానజా తీయా నేకద,వా వ్యాభెవరూవ విరోధవరిహరణమ్ 

అకాళోత్పతా శూరో శ్రరకాలయా? విశేషస్నాశక్వనంభావనత్వరూవ 

దోషపరి హారః 

ఆ కాశస్యాజత్వసాధక హతో ర్షుష్టశ్వమ్ 

ఆకాశే=మృత శబ్ద పృ యోగస్యా పేక్షీకత్వమ్ 

" మాతరిశ్యాధికరణమ్. ౨. 

వియదతిదేశేన వాయ్లోరుత్ప త్తి సాధనమ్ 

అసంభ వాధికరణము. ౨. 

త్వసంభ పః 
ఎదిరి 

తేబోధికరణమ్. ౮. 

హఠ ఉత్ప 
ర 

తేజనః బాయుభావావన్న బ్రహాజన్యత్వకథనమ్ 

అబధికరణమ్, ౫, 

అపాం తేజో జన్యళ్వనిరూ పణమ 

వృథివన్టిధి కారాధికరణమ్. ౬. 

వ్ర కరణాది నాన్న శబ్దస్య సృ్పథివీపరత్వమ్ 

తది థ్యానాధికరణమ్. ౭, 

గాతాధిష్థాళ్ళ వరమేశ్వరేణైవ ఉ _క్లరో త్రరభూత సర్హః 

విపర్య యాధికరణమ్. ౮. 

భూతా నాముక్ప' ల్లి కృ మాద్విపరీత క్ర మేణోవ లయ[క్రమః 

ఆంత రావిజ్ఞానాధికరణమ్. ౯. 

ఇం ద్రి యబుద్దిమనసాం భా తికత్వాన్న భూ తానాముక్ప త్తి వలయ క్రమభంగ 

టమ్, 

ర్రర 

వరల 

బి? 

నర 

591 

592 

593 
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604 
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ఏిషయాకి కృటమ్, 

చరాచరవ్యపా శ్ర నో యాధికరణమ్. ౧౦. 

జన మరణ యో; స్థావరజంగమడేవావి షయత్వం న జీవాత్యవిషయత్వమ్ 611 

| ఆత్మ" ధికరణమ్ ౧౧. 

జీవస్యాకాశాదీనామివ నోత్స,_త్రివిగాశా . 618 

జ్లాధికరణమి ౧౨. 

జీవస్బ నిళ్యజ్హూనస్వయాపళ్వమ్ . 0 Cl7 

ఉ త్కాన్స్గ త్య ధికరణమ్, ౧౫౩౨. 

జీవన్యో తా) న్పినత్యాగతీనాం శావణాదణుత్వమ్ ee 619 

గమః కర్త ఎడి, యా త్వ్వాదదమధ్యమవరి మాణస్య గత్యానతీ అణుత్వ నీవ - 

సంఛవత ఇతి కథనమ్ . 621] 

బ్రహ్మ వ్రకరణాన్ల్మ వాళ్వ శ్రతేః జీవవిషయ త్వాభావః ow 622 

జీవస్యాణుత్వశ్రు లేరు వ్యాన శ్రు ఓ శ్చాణుత్వమ్ ల, 3 

చండనబిందువజ్జీవన్స సకలచెహ వ్యాప్యుపలంభ జనక్టత్వమ్ _ + 625 

చందనదృష్టాంతస్యాయు క్తత్వం తత్పరిహారశ్చ 2 624 

మణివ, దీ-పాదిదృష్టాం లేన జీవస సర్వవ్యాపి మై శన్ఫవ త్త ఏమ్ . 625 

గంధవచై. ఎశన్ఫస్వాణుజీ వవ్యతి లేకిత్వమ్ = 626 

జీవన వైతన్యేన సర్వశరీర వ్యాపిత్వన్న శ్రుతిసమథిగ తత్వమ్ . 627 

ఆక్యజ్ఞునయో। క ర్హృకరణభాొవేన వృథగువదెశాద్దుణ ద్వారా జీవస్య 

శరీర వ్యాపిళ్వమ్ . a 

చేపస్యాలున్వవ వ్యా ర్ట . 628 

వస వర బహ తా దాత్త్యాపచ్రే శాద్విఘత్వమ్ ం 

సణవ్యా వి ప సండనక్ 0 629 

జీవస్ట బుద్ధిగుణాసార త్వా దణుత్వాదిని ర్లైళ; |. 630 

ఫ్ర ఉీవస్నోో ఇనా నద్వయనిళానపూర్వక మాన న సకథనమ్ 
dH / 0 7 

ఉవాత నః సమ్మగ్దర్శ నేన సంసారనివృ త్తిపర్యంకం బుద్ధిసం యోగ స్య యావ 
లే 

టాత్యభావి త్వాన్న కదా చిదసంసారి తావ త్తిః ఎ. 632 

నువ జ ఓ? నది ఆద నే చ సగం గత mn ఎ 

సుమ రని అయ యూ అప సూత్ములనా బుద్ధిసంయె గ స్వ సత్త గ్ 634 

బుప్యాత శా స$ కరణస్యావశ్యాఘ్సువగ ము సాతుకళనమ్ ee 685 

బాధ లా | 
స్ప 
—b 

అ D 
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విషయా; 

గన యజ అర వ ల అగ జో జో అంతఃకరణానభ్యువగ మే స్మర్వరింద్రి ము స్పృర్వవిష యో వలబ్ధ స్రనువలబ్టి 

వ్రనంగాదినిరూవణమ్ ం 

కర ధికరణమ్. ౧౮. 
౫ 

శా స్ర్రైర్ధవ త్వష్ట వన్య కర్త గ్రత్వోమ్ 

విహారాదినా జివన్య కర్త శ్వస్థాపనమ్ 

జీవ్మవ్యకి,యూయా మేవ కరణా నాముపాదానాజ్టవస్య కర్త గ్రాల్ప్మ్ 

లౌకికవై దిక వ కియాను జీవసైగవ్ల కర్త ఎల్వేవ్యవదెశః 

స్వతంత్ర స్యాపి జీవస్యోపలబ్ధివత్కారక వై చిత్ర్రాదిష్టానిష్ట పవృ త్రెరవిరోధః 
చ a బుద్ధేః కర్తృ త్వ శక్రివిపర్యయావ త్త; 

న nO 0 న్ సమాధ్యుపదిశాదస్యాత నః క_ర్తృత్వమ్ 

తకాధికరణమ్. ౧౫. 

జీవీయక' ర్ర ఎక్వేస్ట స్వాభివికళత్వ వాది మకఖండనపూర్వకం కక్క రృత్వసృ 

సోపాధికత్వనిరూపణమ్ . “04 

పరాయ తాధికరణమ్. ౧౬. 

జీవీయకర్త ఎశ్వన్య ఈశ్వరాన పే కత్వరూ పపూర్వవశకథనమ్ 0 

కన్న ఈశ0రా దీనతేషరూవ సీదా నకథనమ్ొ జీఏీయక ర్త షస ఈశ్వరా ధీనత్వ సిద్దా న్హ థ 

జీవం పృతీశ్వరస్య కరానుసారేణ ఫల, పృదత్వకథనమ్ 

సంసారస్వ్యా నాది త్వాదిశ్వరస్య కృత వృయత్నాహేతక్వ సంగ్థావనమ్ 

అంశెధికరణమ్. ౧౭ 

ఛేదాఛేదావగమా బ్లీవ స్యేశ్వరాంశత్వమ్ 

వంత్రవర్ల్ణాచ్చ జీవన వర మేశ్వ రాంశత్వమ్ లం 

అగి ౯ ఐ ~ మద్భగవద్దీ తాన్వపి జీవ నృశ్వరా౦శ త శృవణమ్ 

కోద్భభిమా నాఖావేన జీవదు?ఖేన న పరమాత్మ నో దుఃఖిత్వమ్ 

ఇసాదిస్యృతిఖిరవి జీవదుఃఖేన వరమాత్త నో దుఃఖ త్వాభావ్యవ్కతి పాదనమ్ 

వరమాత్యనో జీవా వేన సర్వభూ లేవ స్ట్త్చా దేహవిశేవనంబంథాన్నానుజ్ఞా 

వరిహారానువవ ల్సి 

కర్తుశ్చుభో కః జీవస్య సర్వచేహాసంబంధాభాచాన్న కర ఫలసంకరాప త్తి; 

శీవస్య పరమాత్మ నో౭ఒఫాసళత్వాన్న కర్మ ఫల వ్యతికరః 

ప్రటమ్. 
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విషయా ఫుటమ్, 

ఆదృష్టనియమాభా వాళ్ళ లానియమః | 665 

అభిసంఛ్వాదీ నామవి నియమ హేతుత్వానువవ త్తి? . 666 

స్వన్వశరీరావచి సనాత్య మనస్సం యోగస్యా వఫిసంధినియామక త్వాఫభావకథనమ్ ౫, 

౧ దితీయాభ్యాయస్య = చతుర్థః పాదః 

ప్రాణోత్చ త్హృధికరణమ్ ౧. 
ప్రాణోత్ప త్త గనుత్స త్తి గోచరవిణారః 0 670 

ప్రాణా నాముక్స ల్లీ శృతీ నాం పృడర్శనమ్ అ 2 672 

ప్రాణోత్సత్షిశు లః గాణత్వపరిహారః . 678 

వక సెస్టవ జన్మ వాచదిపదసన స్వ స్రాక్నా ణేను శ్రు శ్రుత కాకా శాపెషు శ్రవణా 

దపి స్రాణాశాం జన శ్రు లేరు రు ఖ్యత్వ[్ , * 675 

ma గాం ot) UN : వ సప వ శ వే ఎన్నపూర్వకశ ఇిఛానాస స్వ 5 “ఏ0 జమనసాం ప్రాణో శిశు! ఏరు ఖ్యత్వమ 6/76 

న _వ్రగత్యధిః రణమ్ య. 

ప్రాణానాం సత్వాదిన ఖా స్రపరో న ఇ వ ఐత "దశ త్వసం ఖ్యూయాం సంస్థావనమే 677 

శాణా త్వ్యొాధిన మ్.” 3. 

ప్రాణానామణుత్వసూత్మో త్వ యో॥ కథనము + 683 

ప్రాణత్మెబ్యాధికరణమ్. ర 

ముఖ్య ప్రాణస్యావి బ్రవ్యావికారత్వమ్ .0 684 

వాయువి కి క్రియాధిక రణమ్. ౫. 

చారాస్య వాయువిశేషత్వమ్ “99 685 

ప్రాణస్య స్వాత నై స్రఖభెవః 4 638 

స్రాణస్య జీవోవకరణ ల్వే విషయాంళర వ్రసంగరూవ దోహిపాదానమ్ 

తత్పరిహారశ్చ 4 689 

ప్రాణాస్య కృత్య భేబేన వంచవృ త్తిత్వమ్ . 690 

ప్రాణస్య సౌత్త పరి శ్చేదాత్ర్త కాణుళ్వ్షమ్ . 691 

బో వ తిరాద్యథిః ప “ణము. 2 

ప్రాణానాం బ్యోతిరాద్యధిప్టానేతై వవ వృవృళి లః 0 698 

ప్రాణవతో జీవనైసవ భే క్ష త్వం న స్పేడాధిక్టాక్ళజేవకా నాక్ : న. 695 
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వీషయా; 

ఇం ద్రియాధికరణమ్. రా, 

ముఖ్యప్రాణా పేకయా వాగాదీం ద్రియాణాం తతాష నరత్వమ్ 

ప్రాణ స్యేంద్రియుభ్యో 'భేదవ్యవటేశా చ్చేంద్రియాణాం త త్వ్వాంతరత్వం 

విరుద్దధర వక్షం చ 
థాం 

సంజామూ రిక హ్నధికరణమ్, ౯. 
a _రగిం_స్రి 

త్రివృత్కు-ర్వతః పర మేశ్వర స్రైవ నామరూవ వ్యాక ర్షృత్వమ్ 

ఆధ్యాత్మికం త్రివృత్కూరణమ్ క 

భె-గాధి క్యా తేజో బన్న విశేష చాదస్న సంగతిః 

జగ ఒర ం 0 తృతీయాధ్యాయస్య - పృథమః పాద. 
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విషయా; 
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విషయా; 
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సంబంధ ఛేదవ్యపదేశస్యోసాధి భేద నిమి_జ్ఞకత్వకథనకా 66 

జీవవరయో;? సంబంధస్య శృుతిభిరపి ముఖ్య తా్యాభ వే జాపప ర్తి ప్ర తి పాదనమ్ 

వస్తద్వయా సకేన బ్కహ్యణా జఉీవసంబంధన్య ముఖ్య తాాభివకః 

సేకుశబ్ద వ్యవదేశము ఖ్యత్వాభా వేన న_స్ట్వ నర వృతి షేధాశ్కయ కోన చ 

బ్రహ్మణః సర్వ న్యా, పీ ప్పసిద్ధిః త 399 

ఫలాథధికరణమ్, ౮. 

వ్యతిరి క్త కని షే ఫలదొతృనోచరవిచార; ఎః 
బ్రా 

అకక జో _ న దంతా నక కర్శణ ఏవ ఫల దాతృళ్వమి త్యాక్నీ వ బ్రహ్మణ ఎవ ఫలది తృత్వ మలి 

సిద్దాన్హకభనమ్ 

కర్మ ౯ ఫలదాతృ త్వానువ వవ ల్సి; 

క్రుత్యువవక్తి ఖ్యామాళ్వర నైవ ఫలదాతృత్వ సంస్థా వనమ్ 

జై మినిమకరీత్ళా ధర్శనై కవఫలదాకృత్వకథనమ్ 

చాదరాయణమ శరీ తా బ్రహ్మణ ఏవ ఫలదాకృత్వకథనమ్ . 

తృతీయాధ్యాయస్య తృతీయః పాదః 

సర్వ వేదా నపృత్వృయాధికరణమ్. ౧. 

వేద్య, బృహణ ఐశ్వే విద్యా భేదనగోచరవిచార$ 

వేద్యస్సు బ హణ ఐక్యాన్న విజ్తానఖే దాభేదచి నాావసరః 
DE, WY. ఠా 

ఫూర్వవవ్ క్షహహాకతుభూతం విద్యా భేదోపన్యసనమ్ 

పుటమ్, 
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రితి 

విషయా; పుటమ్, 

చోదనాద్యవి శేషాత్పర్వ వేదా ్ తేషు విజ్ఞానా న్యేకసి న్నేకరూ పాణ్యేవేతి కృనమ్ 818 

గుణ భేదేఒ_పై న్టకవిద్యమ్ (3 

శిరో వ, తాఖ్యథర్మ స్య న విద్యా భేదకత్వమ్ . 821 

ఈులేన్వేడై నేన బ్రహావి ద్ర్యైక్యదర్శకత్వమ్ . 828 

ఉవపసంవో రాధికరణమ్. ౨, 

సర్వశాఖాను విడైస్టక్ట చి నాయా;ః ఫలమ్ లం S24 

అన్య ఛా త్యాధికరణమ, 3. 

ఇాందోగృబృ్బృపహ దారణ్యక యో; ఉఊద్దథవిద్యయో శేకళ్వవ, వ,లి పాదనమితిపూర్వవమ) 826 
క es) 

వ్యకరణ ఖీ దాద్వి దై కృస్యాయు కృత్వమి: బె న వ ఉల R28 

నం ఇ (కంమిగి గారంవకొని౮ క రణన | ef: సం కక ఆ స్వద్విచైక్సమిం స్రార్ష పటీని అ కదిరాను . రఫ్] 

వ్యా_ఫ్వథధికరణమ్. రో, 

'ఓమి క్వేతదతరముగ్రీథి మిళ్య్ళత, సామా నాథీకరణ్యశ్రు తా అధ్యాసావ 

వాడై కళ్ళవిశేషణ వమొణాం పృతిభానార్వి శేషణపతన్య సామంజస్యమ్ 832 

సర్వా భే దాధిక రణము సో, 

౧A. || — ( ల్సి ప్రాణవిద్యాయాశ్యాందో శ్యాదిషూ కాయా ఏకత్వాదన్య, కా నామవీ 

గుణా నామువనంపోర; 2 836 

ఆనం దాద్యధికరణమ్. ౬, 

వృథానస్య బ్ర హణ అఆనందస్వరూ ప త్వాదిభరాణాం నర్వ త్ర వసంహోరః 838 

ప్రియశిరస్త్వాదీణాం న సర్వత ప్రా స్తిః . 840 

ఆనండాదినాం బ్రవాస్వయావ ప్రతిపాద నార త్వాల్ ల్సి యశిరస్వాదిభ్యో 

"వై షమ్యమ్ 2 842 

ఆభ్యానాధిక రణము. ౭. 

సరా స్వార్థ నాం పరత్వవ, వతి పొద నేఒప్ పురుషుని సవ సన్వేగ్యః వరత్వమ్ .. 842. 

ఇంది ది ది వ వ్ర వావహో కి క సాం సురుష, వృతిపక్ష్యృర్థత్వమ్ 46 ర్య శే 

ఆత త గృహీత్యధికరణమ్. ౮ 

'ఆశ్హ? నా ఇది మితి శః స్వే వరమాత త పర్వమే వలి సదా . 815 

వాశ్య్యాన్యయదర్శ శాత్సరమాత్త, వరత భావరూవ ఫసూర్వవతనిరాస; ర్రశ్త/ 

E 



విషయా, ప్రటమ్. 

లాకస్ఫ షి వచనస్య మహాభూతసృష్ట్రనంతరత్వమ్ 0, 848 

వ్యాపారవిశేషస్యాపి వివతి తార్థావధారణానుగుణ్యమ్ 3 

కీ a ఇ “కోతను అ త్యాది శ్రుతీనాం కుల్యార్థత్వమ్ 4 819 

కా ర్యాఖ్యానాధికరణమ్. ౯. 6 

ఇాందోగ్యవాజన నేయక యోశ్చ ప్రాకావిద్యాంగ ల్వేనానగ్న తావిధానంనాచమనమ్ ౨న్2 

సమానాధికరణమ్. ౧౦. 

రవాస్గ వాజసచెయక యో? శాండిలగవిచె ఏకోషమితి సీదాన . 20 ఇ అగ్ని పాస్యవాజననే 8 శాం ల్యవ్నిద్యె స్ త్రి సద్దాన్తకి 856 

సంబం ఛాధికరణమ్. ౧౧. 

వ్రతిస్థానం సత్యవిద్యాయాం నామద్వయానుళ్థానమితి వూర్వవత్షః 4, 655 
అ హనస్యురపశేపోయయంగాన్న గ్రవస్థమయైవ నా షమ్నో$ ఉపానసమితిసీ వస 860 

నిజేశలిం దప్రుగవనిషదోర వసో . అ 9గా ప్యువని ఏ బ్ర ధ్ధ్ 56] 

1 సంభృత్వధికరణమ్. ౧_౨. 

శాండిల్యని ద్యాదిము సంభృతిద్యువ్యా ప్రి ప ఛృతీనాం నోవనంపహార$ 

పురుషవిద్యాధికరణమ్. ౧౨. 

తాండి పెంగిరవాస్య ద్రావణ శవూయమాణ పురువవిద్యాయాః తె త్తిరీయే 

నోవనంవారః . . 564 

3) 

వెథాద్యధికరణమ్. ౧౮. 

అఆధర్వణికోవనిషది వని ధ్యాదిమంత్రాణాం వ్రృవర్ష్యాదికర్థ ణాం బోవ 

సంహార ఇతి ఫూర్వవ నే కొసను పసండోర ఇతి సిద్ధాన్థః . 567 

హాన్య ధిక రణమ్ ౧౫. 

“కృతదుష్కృత యోర్ష్యానశ్రవణస్థ లే హోనశబ్ద శేష త్వాదు పాయన శబ్ద 
స్యా సేవోపాయనిఫప్టనన్న పాత ఇతి సిద్ధాంత; + 873 

*పయోకి, విధూననసృ హోనరూవత్వమేవ న తు చాలనరూపత్వమ్ 879 

సాంవరాయాధికరణమ్ ౧౬. 

ఏవ విద్యాసామర్థ్యాత్కర వాని, 9 882 
ఎ్రశేస్టే ఛందతో యథాకామం విబ్యానుఘా నాను వవ తేః విద్యాకర కయ 

(©) —0 కం, 

యోశ్చానువవ త్రి; oe 882 



| లీస్ 
విషయా; పుటమ్. ఇం) 

గ తేరర్భవత్తా (ధికరణమ్. ౧౭. 
కరచిద్విఛాేనె న 'చేవయానస్యార్థవ త త్వమ్ = 884 
సగుణ విద్యాయాం మార్లస్యార్థవ శ త్త (మ్ ల, 885 

| అనియమాధికరణమ్ ౧౮. 

సర్వాస్వపి సగణో పా స్తీషు చేవయానా స్తిత్వమ్. ఎల ర06 

యావదథి కారాధికరణమ్, ౧౯. 

అ వాంతరతమః పృభ్భతీనాం జన న రణాన్ని రుణవి దాగాయాః మోశపేళు టం మ్మా 

త్వన్య -పాఠ్షీకల్వే అతెషూమప్ కర్మ తీయ వర్య నృమవస్థ్రి త్వా చవల్యమప్రా పీ$ 889 

అత, రధ్యధికరణమ్, ౨౦. 

అతీర పమితిశేషహిణాం నిషథానాం సర్వ తాట దేర సంబన్మః ' . 898 

వయదథికరణమ్. ౨౧, 

'ద్వానువర్షా” “బుతం పిబంతే” ఇతి మం శ్రద్వయే వద్యైకత్వమ్. .., 896 

అంతర త్యాధిక రణమొ, 99, 
౬ జి అట్ల య ఒఅ రా న బృహదారణ్య చ డాషస్తీకవళేళ వ శ్న యో; మి క్రైకళ్వన ంస్టావనక్ 

విద్యా ఇదే నభ్యువగమ్యమాశే ఆమ్నాన భేదానువవ త్తిరిత తృస్య ఖండనమ్ 900 

వ్యతివో రాధికరణమ్, ౨౩. 

“తద్యోఒవాం సోఒసా ఇశ్వాదివం వృతి లే శేళోఛభయందృష్రివిధానమ్ 901 

సత్యాద్యధికరణమ్. ౨౮. 
కం సాక ద్వానా గ్య?) 6 | నస గపం ౨ స్ స యో పాతనృహద్యషం తద్య_త్తత్చత్యమసా ఇత్య త్ర, శ్రూయ 

మాణయోః విద్యయో$ః ఫలసంయోగబేదాత్ . భేదఇతి ఫూర్వవమే 
ఫలా న్తరశ వణన్య చాంగా నరసావకతయా తయో రోడ ఇలి సిద్ధాన్షః 908 

నూ త్ర స్యాస్యాత్యూదిత్వ విషయ తా మా నిరాకరణమ్ + 905 

కెమూద్యభికరణమ్. 9, 

దవారవోర్దవిభ్య యో నై క్యం పరస్సరగుణోవణ్యోగళ్చ . 908 

ఆద రాధికరణమ్, ౨౬. 

భేజనలోెపే ప్రాణాగ్నివహోత్ర త లోపకః . 906 
భోజనొ పస్థానే తస్మై తసాదేవ హ్రానోశ్నివనో త్ర తృనిర్వ రృనమ్ o 910 



86 
విషయా; 

తన్ని రారణాకరణమ్. ౨౭, 
p 

క ర్థాంగా శ్రి తౌనాముపాసనానాం నితృవదనుష్టా నాభ" వ ఇత ప్ర 

వ్ర దానాధికరణమ్. ౨౮. 

వికస్వామని విద్యాయాం వాయుప్రాణ మయో, స్వరూపా ఒవ్యవస్థా 

ణేజేన గుణ భేదాళ్స ) యోగ భేద? 

లింగ భూయ స్త్వాధిక రణమ్. ౨౯. 
Pa ఖై 

వది! క వనే లా ~ అజర్ మనళ్చిదె డినా మున్నీ జ శెంి స్వాతంత బ్రవ్ఫవస్ణి సనమ్ ఇ 6 ఈ 

ఫుటమ్. 

912 

916 

92] 
మనళ్చిదాదినామన్నీ నాం క్షి యాశేవషతోషపదేశాన్న న్వాతంత్ర, స్రమితిఫపూర్వవత; 928 (కా 
మనళ్చిదాదినాం క్రియాంగ ల్వే లింగకథనమ్ 
మనళ్చిదాదీనాం విద్యాత్మ కళ్వసంస్తా వనమ్ 0 శే థ్ 
లింగదర్శ నాదవపీ మనళశ్చిదాదెినాం స్వాతం త్య వరికల్పనమ్ 

శ్రుతిలింగవాక్యా గాం ఎలయ స్త్వాన్న వనళ్చిదాదీనాం స్వాతం త్య బాధ 

వున ఆదివు వృ_భ్రైము క ర్థాంగానాం యోజనాదపి మనళ్చిదాదినాం 

స్వాతం త్రప్రవప తీ ం ల, 

వరో క్త దృష్టాంతవిఘటనమ్ ఇ, 

సూర్యో త్తర బ్రాహణయోః స్వతంత్ర విద్యావిథా నా శ్తనధ్య స్థ్స్యాప్ 
ఎద్య 5 “జాం ఈద బ్రాహణసృ స్వతంత్ర విది గ్రవిధివరత్వమ్ 

ఐకాలతోన్షధికరణమి. వికాత్త వ్ర్ఖీక కామ్. 30౮ 

దేవోతిరి క్ష వురుషాఫావరూవలో కాయతికమతనిరూపణమ్ 
ళ్ లి ఆక నశ్శ్ళరీరాద్వ బ్రతిక ఇతి సిద్ధా న్హః 

అంగావబగ్గాధిక రణమ్. 3౧, 

- ఖాంతరవిహితో ద్దీథాసాం సర్వశా ఖాస్వనువృ త్తికథనమ్ 

కళా ఖావిపిత్ ద్లీథాదీనాం శాఖా_న్దరానువృత్తా దృష్టాన్త కథనమ్ 

భూమజ్యా య స్వ్వాధికరణమ్. విం, 

వె శ్వానరవిద్యాయాం సమస్తోపాననస్య సంస్థాపనమ్ 

౮ సౌది భె దాధికరణమ్. 33, 

గాస్ర్యైక్యేఒపీ శధాదిభేదేన విద్యా ఇద 

92d 

925 

926 

927 

980 

931 

934 

985 

937 

939 

94] 

943 



SY 
విషరయాకి, పుటుమ్. 

వికల్పాధికరణమ్. 3౪. 
ఉాపాస నానాం వికల్సేనానుస్టా ననియమః$ న యోస్ట్రమనుస్థానమి తిసిద్ధాన్లః 946 

కామ్యాాధికరణమ్, 3౫. 

కామాస్తు విద్యాః యథాకామం సమువ్పీయేరకొ నవా సముచ్చీయేరన్ని తి కథనము 94రి 
యథా శృ యభావాధికరణమ్ ౨౬. 

కర్థాంసో దిథా శయ, పృత్యయా'నాం సముచ్చి తై వానుష్టైననియమ; 919 

శాసనాదషి నముచ్చి.తె స్ప్రీవానుష్థాననియమః త . 950 

నమాహారరూచలిం గావో సముచ్చు త్యానుష్దాూస నియమ; ren 99 

బం కార్య పాసన్య సాభధారణ్యాదుపొసనానాం సముచ్చయః$ ఇతి స్తా రషపట్క YS 

సవాఖె వాశ్ర్రు చేలు-పాంసన రస'నా నాం న సముచఇయు ఇత సీ "8 “a0 Sw 
చ య ారి 

తృతీయాధ్యాయస్య - చతుర్థః పాద 
జాల 

పుముయా ర * థికంణము. ౧. ం 

న్వతం (తౌ బొవనిష. బొటాౌత CEN నావేవ ఘు igs | 1 955 

కాన కర రృణి రంగాంగెభా చనాక్మజ్ఞ! 'ఫలక్రు, J రర్థవ వాచత్వమి! ఫూర్వవశ; 050 

(బ్రహ వావిళు నయా కర్తాంగ | ల Yon సృదర్శనమ్ 0౪ 959 

బ్రవ్మావిజ గయా కర్రాంగ తే శ్రుతహవవుమా మాణనియూ వణమ్ 66 959 

ఫలారం ఖై విద్యాకర ల; సాహిళ్యదర్శనమ్ 66 5 

సకల వెబార్థజ్ఞానవశక$ కర్త నిధానాదపి విప్యాయాః కర్థాంగత్వమ్ 66 క 

యావజ్జీవం కర్గాచారనియమాచ్చ విద్యాయాః కర్మ శేమత్వమ్ 4 960 
దశళ్ళేస్సూ త్రై 8 వూర్వవతునిరాకరణమ్ 46 961 

శారీరాదాత్మనో ఒధీకోవదేశాత్. త్త వక్జానసలశ్రు లే8 నార్థ వాదత్వమ్ 09 

శ త్ర వజ్ఞానస్య కర శేష త్వాభొ వేసా చారతుల్యత్వమ్ 0 962 

శ్రుతిబలాదపి బృవావిద్యాయా8 న కర్తాంగత్వమ్ లం 968 

ఫలారంఛ విద్యాకర ణో8 సాహిత్యదర్శననృ సంసారిపిషయత్వం న 

ముముత్రువిషయత్వమ్ 66 964 

వెదాధ్యయనమ్మాాతే వత వ్వ కర్ణవిధానం నె "పనిషదజ్ఞానవలే ఇతిన తత్త్వ 

జ్ఞానన్య కర్గాంగత్వమ్ 60 9065 

యావజ్జీవం క్ష ర నియమ స్యావిన్వద్విషయత్వమ్ 24 2 



విషయా, 
పుటమ్. 

కరానుమ తేక బ్రవ్హ వ్యావిద్యాస్తుత్యర్థత్వమ్ . 965 
పత్ర త్త్వవిదాం స్వెచ్చయా ప్రజాదిత్యాగస్య విద్యాయాః ఫలస్యాాతం'కే 8 లింగ త్వమ్ 966 
ద్రిహ్మవిద్యాయాః కర్షవిరోధి లే థ్ల్వన న కరాంగత్వమ్ 0 967 
ట్రవోవిద్యాయా? కరానంగే ల "హాళ్వంతరకథనమొ 06 (= 

పరామర్శాధికరణమ్, ౨. 
యత్యాశ్యమో నా సతి ఫూర్వవషకథనమ్ న. 965 
గార్హ స్థ నవదా క్రమ న్తద్రశివ రః 08 971] 

స్క_ంధ శు తేరుపరి ధారణవద్విధిళ్వమ్ | . 978 
వరామర్శవ న్నే ఒ-పి పారివ్రాజ్యవిధిలాభ . 977 

స్తుతిమా తధికరణమ్. ౨, 
“స పమ రసానాం రసకమః ళ్ ఇత్యాది శ్రు పరిది పాస్తా రసతమ త్వాదినా 

న్తుతివృతిపాదనమితి వూర్వవత్ష; 60 978 
“స వీష రసానాం రసళమః$ి ఇత్యాది , శ్రు,తిఖిరుడథో పాస్తా గణవిధిరితిసిద్ధాంతః 5) 
ఏిధిశబ్ద శు త్రశ్యోక్టీశానిప్రు శు ,తీనాం విధ్యర్థత్వమ్ . 979 

_ వారిళ్టు “వాధిక రణము. ౪. 

జౌపనిషదాఖ్యాయికానాం వారద్టవార్థ క్వమితి పూర్వవత; . 931] 
కాసాంచిదేవాఖ్యాయికానాం పారిళ్షచ్ 'ర్థక్వమితి సిద్ధాంతః$ః a 9982 
అఖ్యాయికా గాం విద్యార్థ త్వమ్ 5 

అగ్నీ ంధనాద్యధికరణమ్. స 
బ్రవావిద్యాయాః అగ్నీంధ నాద్యా శ్రాచుకర్శణామన పేమా . 958 

సర్వా సెవాధికరణమ్. ౬, 
బ్రహ్మ విద్యాయాః స్వోశ్సత్తౌ కర ణామెపేకూ ఉం. god 
విద్యాఫలసిద్ధె" న కర్శణామ పేక . 9285 
)దో్యోత్స త్తావంతరంగ సాధనానామువమయోగ్య 4 986 

సర్వాన్నా నుమత్యధికరణమ్. ౭. 
ప్రూర్వవమే భమ్యాభత్యువిభాగా సిద్ధికథనమ్ . 958 
కషను స్తు సహిఖ్యా నేన ప్రాణాత్యయే" సర్వా న్నాభ్యనుజ్ఞానమితి సిద్ధాంతః, = 959 
క్యాభత్యుకా స్త్ర వివేకశా స్త స్ర్రస్యాబా భేనార్థవాదవరత్వక్ . 991 
ఏ సర్వాన్న భ తణస్య స రర చోవకళ్యన లం 5 
గీసి నురాపాననిషేధే కాళకళు తి _ 99 శ్రుతిః 
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విషయా; 

ఆశ మక రాధికరణమ్. ౮. 
ల వాత 

అముముత్వుణా స్యా శృ మకర్శణామవశ్యక ర్తవ్యతా 

నిత్యకర జాం విచ్యానహకారి లేషేన కర్తవ్యతా 

శు తిసృతిరావలింగద్వయాద్యజ్ఞాదినాం నిత్య ల్వైన విద్యార్థ ల్వేన 
చాను మేయత్వమ్ 

అ 

ద్రవ్యాచర్యాద్యా శ మకర్శ జాం విద్యానహా కారిత్వమ్ 

విధు రాధికరణమ్. ౯. 

చి హదిద్యాయామథికార g . 

లి లి ఆ అగ ఇద న 
పేషీ తౌ శ్ర మకర్శ్మణామపి సంవ_ర్హ పృభ్భలతీ నాం మహరకియ్రోః మయోగ్మిత త్వస్మృతిః 

వనిధురాదీనా*ం జపోవవాసాదిళే విద్యానుగృ హః 

విధు రాదీనాముకి 

అ నా శృ్ళమిత్యాసేతయా౬2 క మిళ్వస్య జ్యాయ స్త సమ్ 

తద్భూ తాధికరణము, ౧౨౦. 

ఉత్సమాశ్రమిణా ముత్తమాశ్శమాన్న వృచ్యుతిః శ 

ఆధి కారికాధికరణమ్. ౧౧. 

జో 

(1 © అత్య ఉవ పాతి నెష్టీక బ్రహ చారిణః స్రాయళ్చి క్షనద్భావః 

బహిరధికరణమ్. ౧౨ 

కృళ ప్రాయళ్చి తృ నామపి నెప్టిక బృ వాచారిణాం బహిష్కారం 

స్వామ్యుధికరణమ్. ౧౫౨. 

ఆశ్ర యమ తే యజమానస్నో స పాసనకర్తృళత్వమ్ 

చహులోమిమతే ఊపానశానాన తై రక్కార్మత్వమ్ 

బు త్రి పక్కా రృకసృ విజ్ఞానస్య యజమానగామి కే శు శేః పృమాణతా 

సహ కారన్టంతర విధ్యధికరణమ్. ౧౮. 

పూర్వవమే, మొనస్యాను వే ష్టేయశ్వసిద్ధి 

అపూర్వ తా నౌనవిధిరి లి సిద్ధాంతః 

ఆయాసవిళిష్టకర రబ హు ్యద్దృవాస్థాక్ర్ర -మేణోవనంహార$ 

బ్రవ్యచారివాన ప్ర వు స్థయోరపి శశిను క్ర [మ్ 

అనావిస్మూ_ కాధికరణమ్. ౧౫. 

సన్నా గ్టసీనో శావశుధ్యర్థం 'బాల్యవిధిః 

ఫుట్, 

992 

993 

994 

99» 

996 

997 
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998 

999 

పృమాదాత్స)చ్యుత ద్రివాచర్యాణాం నై మైష్టిక జై దృహ్మారిణార ప్రాయళ్చి త్రాభావః 1000 

1002 

1004 

1004 

1006 

93 

1007 

1008 
1010 

101] 

1011 



40 
విషమా, పుటమ్, 

ఐహీాకాధికరణమ్. ౧౬ 

వ్ర,తబంధావతిబంధాభ్యాం విద్యాజన్ల నో నియముకః ee 4018 

ము_క్రీఫలాధికరణమ్. ౧౭. 

ముక ఉక్క రాపకర్షాత్తకాతిశయస్యానవ కాళ; 00 1016 

చతుక్టాధ్యాయస్య _ పృథమఃపాదః, 

ఆవృ _త్త్వధిక రణమ్, ౧, 

శ్రోవణాదీనాం యావతళ్ళలమాన్ల త్రి; . 26 1019 

లింగాదపి న. 0 1022 

అభ్ధ్యాసనియమస ' ్రతిలంధంరాక సేన క్వ చిదర్థన క సమ్ 0 1025 

' అత తోషపాసనాధికరణమ్. ౨. 

ధ్యానావృ త్తికాలే బవాణః ఛెడేన 'ఛ్యానమితి పూర్వవత; 0 1097 

అలల్యేవ బృ వాణక ఛ్యానమితి సిద్ధాంతః . 1023 

ప తీకాధికరణమ్. 3. 
॥ ల న 

వ్రలీశే అహం గ్రృవోో న శ్రీయ 1089 

ద్ర హూదృష్ట్య్రధిక రణమ్ ర 

ప్రతీక వ్వ బ్రవాదృమ్మేః కర్తవ్వతా 4 10982 

ఆది ఆ్య్థాదిముత్యధిక రణమి, స్మ 

కర్యాం గేషూ స్రథాదిప్వాది త్యాదిమతీనాం కర్తవ్యతా oe 1035 

ఆవీనాధికరణమ్, ౬. 

ఆసీననై వో పొసనానాం సంభవ; . 1040 

సీచే వవ ధ్యాయ లేరుపచర్యమాణత్వమ్ . 1041] 

వ్యాదిష్పచలత్ష్వమెపేక్యు ధ్యాయతి వాద ఉపాసనస్యాసినకర్య కే లింగమ్ 

పాసనస్యాసీనకర ల్వే లింగమ్ 169 
తాపాసనస్యాస ననాంగల్వే శిప్టస తిక 09 1042 

"ఏకా గృ తాధికరణమ్. ౭, 

అంగానా శి తో పాసశేవం దిశ కాలాద్యనియమః$ 0 39 

ఆమప్రా యణాధికరణమ్. ౮. 

అభ్యుదయఫలా నాముపాన నానా మామరణాదభ్యాసః 69 1048 



41 
విషయా? 

తదధిగమాధిరణమ్, ౯, 

బహసామెత్కాశే సత్యుత్తర పూ ర్వాఘుయోర్షేషవినాళ" 

తతరాసం న్లేషాధికరణమ్. ౧౦. 

హ్యవిదః పుణ్యస్యో త్తరన్య చ పూర్వస్యాశోషః వినాశశ్చ భవతః 

అనార బ్రాధిక రణమ్. ౧౧. 
(ర 

అనారజృఫలయో రేవ విద్యాబలాల్ నుకృత దుష్కృత యో; తయః 

అగ్ని హే జా ద్యధిక రణషు ౧౨. 

విద్య్చోవయోగనామగన్ని హో (త్యాదీనాం నత్షయ। 

అన్ని హో త్రాని సిళ్యవ్వతిన క్షస్య ఫలాఖినంఛా నే తస్య వినియోజ్యత్వమ్ 

విద్యాజ్ఞూాన సాధన త్య్వాధిక రణమ్ ౧౩. 

విద్యాసహితస్థ విద్యావిహీనస్య చ కర్మ వ. బ్రహ్మజ్షైనాధథిగను “హేతుక్వమ్ 

ఇతరతవణా ధిక రణమ్. ౧౮ 

ఆరబ్దఫల యోః పుణ్యపాపయోర్వినాశే నియ మేన్మబ్బ హన 

చతుర్భాధ్యాయస్య - ద్విలయ 

వాగధికరణమ్. ౧. 

వాక్సదస్య వాగ్ట్భ డి త్రివపరతయా తస్యా వవ మనసి లయః ం 

చతురాదీం ది, ది యాణామపి మనసీ లేవ లయ; ం, 

వునోధికరణమ్. ౨ 

మనన; పాలే వృ త్తిలయః 

అధ్య మోధిక రణము. 3, 

ఓ లో స్ప ప వృ్తి 8 

(=) 

fr ప్యాన్ జీవస్య సంచను భూ లేవ్వవస్థితిః 

ఆసృత్వువ క్రృమాధిక రణమ్ ర 

విద్వదవిదుపోరర్ని రాది పర్యంతము తా) అస్సామ్యమ్ ల, 

సం సారవ్యవ దేశాధికర ణమ. స 

వంచభూతానాం (బృహూణి లయస్య్థ కర రృవిద్యాశా స్తబలా త్సాపశేషళ్వమ్ 

వసా శ్యయభూళం భూతాంతరనహిళం వేజః 00 ణా 

' ఫ్రటమ్ 

1045 

1409 

1056 

1057 

1054 

1055 

1957 

1059 
1061 

1062 

1061 

1065 

1066 

1067 

1069 

10/0 



49 
విషయా, 

శరీరస్నాన్న నూత త్వ్వాబేవ సూల శరీరోవమ నేన నోపమర; 99 లంగా థి దె ది 
స్థూల శరీరో వల భ్యమానోవ ణ౩ సూత్త శరీరధర త్వక్ ఖ ఆశీ ఆశీ ఆళి య 

వతి వే. థాధికరణమ్, ౬. 
సన అపరా 9 ఆనీ , చ్ అభ క్ 'బ్రహవవిదోఒపి ప్రాణ కాంతి రే హోద్భవతీతి పూర్వ [న 
కాణషశా ఖాయాం పరబ హ్యావిద; ప్రాణానాం దేకోదుత్కా_)ంతి సలి 

చేధ ఉక్త ఇతి సిద్ధాన్లనియాపణమ్ 

పరబ్రహ్మవిదో గత్యు త్కా)ంతో్యోరభా వే మహాభారతవ్వ (వృచూణాత్వమ్ 

వా గాదిలయాధికరణమ్. ౭. 
వ దీనాం వరబ వ ద్ర వావిద ఇం దియా నాం రబ్రహ్మణి అయః। 

అవిభా గాధికరణమ్, ౮. 

విద్వక్క_లా గాం బ్రవాణా సహా నిరవశేషలయః 

తదోకోధికరణమ్. ౯. 

విదుషః మూర్గస్థా నాబేవ నిమ్క_.)మణం స్థా నాంత రేభ్యః ఇతి ఇతశే,,, 

ధో ధిక ర శ్య్వధిక రణమ్. ౧౦ 

మృళసృ రాత్రావవాని చ రశ స్రనుసారిత్వమ్ 

మృుతస్య నిశి రశ్య్శ్యనుసారి త్వా ఫా వరూసవూర్వవత నిరాకరణమ్ 

దశీణాయనాధికరణమ్. ౧౧. 
జ్య లలన ళం a క్ మృతన్య విద్యాఫలప్రా వ్యర్థం నో శ్రరాయణా పక 

స్తా ర్తవిద్యోపాసకా నా మే వా యమహరాదికాల వశేషకః న క్రొతోపాసకా నాక్ 

జ గా (ఇ (ఇ చతుర్థా ధ్యాయస్య తృతీయః పాద? 

ఆర్చిరాద్యధికరణమ్. ౧. 
పూర్వవక్నే అర్చిరాదిమార్ష వికల్ప; సీద్దాన్నె తు మాన్పెక్యమ్ 

వాయ్య్వధికరణమ్. ౨. 
రాదిపర్షను సంవళ్స్చరాదూర్గ్వం 'దేవలోకస్య తతో వాయోశ్చ ని వేశ్య 

తడిదధికరణమ్. ౩. 
త్ర ఉపరిప్పాద్వరుణలోక క్ 

ఆతివాహి కాధికరణమ్. 6. 
గాదీనాం భోగభూమిరితి ఫూర్వవత; 
గమయితృత్వగూ పాతి వాహికరూపళ్వ మితి సిద్ధాంత! 

పుటమ్. 

107] 
32 

1972 

1708 

1075 

1075 

1077 

1078 

1080 

1081 

1082 

1038 

1086 

1089 

1092 

1908 
1094 
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విషయా3, 

అర్చిరాదీనామచేళన త్వే సత్య్యూర్ల ర గత్వనువవత్యా చేశ క్య్వనీద్ది॥ నిడి ఏ గళ్ళ దని గోలఎిఖి 
ఉపొసకానాం వైద్భులేవైవ పురుషెణ బృహలోక్యప్రావఖిమ్ 

కా ర్యాధికరణమ్, ౫, 

బాదరినుతరీత్యా కార్య బ్ర హణ వీవ గంతవ్యతృమ్ 

బహువచన శు శక్యా వ పరబ పాణ వవ గంతవ్యత్వమితి నిర్ణయ 
లే 

నరక జి బ్రహ్మణః కార్య ల్వేన కథనా కన్న కారణ బ్ర, వాసామో 

ప్యాద్భ వశబ్దన్య కార్యే లతణయూ వ యోగ్య 
(WU 

వాలోేక' వ ౨ తదధ్న కేన వర బ హా వ్యలోకు పృలయె౭.వి తదధ్య మ దు (బవాూర్రా మీ 

ఆయి - రి పలల లోలో 

హ్హ గ గమ హన ఇతి జై మినివత్స 

చ 3 వృకరణాత్సరవిషయక్యమ్ 

అ ప్రతీకాలంబనాధికరణమ్. ౬. 

ద తీవోపాసకభి న్నాను పాసకాన్న్రవ్యాలోకం నయత్యమానవ ఇతి బాద 

రాయణాచార్యమతమ్ 

అనియమస్స న్వేహిమిత్యన్య ప్ర ప, తీకళిన్న విషయక ల్వేనావిరో థః 

వ్రతః నో పాసకానాం నల తారక మ్యేన న ద్రవాలోకపా పీ వ్ 

చతుక్థాధ్యాయస్య - చతేుర్థః పాద, 

సంపద్యాని ర్భావాధికరణమ్. ౧. 

మోకుసన్య శేనచిదాగంతుశేన విశేశేణాభి౦ప్ప త్తింతి ఫూర్వవవమః 
ర్ ఇ సే డా fy 2 Dy మోత్స్యాత్శమా తృణ విర్భావ ఇల సద ౦౩ 

నరంనం; య జ ర్ లన ర సర్వసం సారానర్థ విగమపూర్వక పూర్ణనందాళ్శ నా వస్థానలత ణతయా 

"మోవన్వ పూర్వావస్థాతో విశేష 

| త వ వ జూోతిళ్ళ టై నాత్యన ఏవ గ్రుహణామ్ 

. అవిఖా7న దృష్ట త్వాధికరణమ్. ౨. 

హాబీదేనావ సానమ్ 
లారీ య 

బ్యావోధికరణమె. 3. 
(CIF 

జె మినిమే ము చే సత్ర త్వ త్యాదిధరాణాం సత్యశ్వమ్ 

ముకన్న జ 
గా శ్ 

ఫుట్: 

1094 

1098 

1097 

39 

1093 

1099 

9 

1100 

99 

1101 

1102 

1110 

11. 

1112 

| 

1115 

33 

1116 

1117 

1118 



డా 44 
క 

చొదులోమిమకే ముక్త సత్య త్వానిధర్థాణా మత్యన్తానత్వా వై శన 

న్యూళ్తాళ ప్ర కత్వమ్ " 8 ‘a 1119 

చెదరాయణమ బే తు ముక్రాళ్ళని న వ్యావ హోరి కాణాం సర్వజ్ఞ త్యాదీనాం 

పారమార్థి కస్య వై కన్య స చ సదె సె వేన కేషామవిరోధ ee 1120 

స కల్చాధి! రణమ్. ల, 

య క్నా ంకరసవాక్చతసంకల్నా దేవ ఏిదువః పిత్రాదివిభూలి ప్రా ప్పిరితి ఫూర్వవత్స 1121 
ఓ 

ర w= అన ని - సద్య ఆచ వ | సాం స లి a -  () య త్నాంతరనిర పీకసంకల్పా దేవ విదువః పిత్రాదివిభూతి ప్రాక్తిరితి సిద్ధాంతః 1122 

దహ బహ త్తకస్య కాదుషః స్వసంకల్పా దేవ సై వశ్వర్య ప్రా ప్రిః 0 11298 

అభా వాధిక రణమ్ ౫, 

బ్ఞాదరిమతే విదువః శరీకేంది యాణామభావః . 
శైమినిమతే విదుషః శరీశేంద్రి యాణాంనద్భావః oe 1124 

చాదరాయణను లేతు విదుషః శరీనేంద్రియ నద్భావతదభావయో॥ సంకల్ప 
తదభా వాధినళ్వమ్ . 1125 

విదుప౩ శరీరాద్యభా వే భోగస్య స్వావ్న మానసిక భోేగతుల్యతా 

విదుష8 దేహాదిసజి ా వదశాియాం టో గస్య జాగ గృద్భొగతుల్య తా 26 11:6 

వప్రడిపాధికరణమ్ టు, 

విదుపా సృజ్యమానానాం ఛరీరాణాం నిరాత తృకత్వమితి సూరవతః . 9 

విదుషో సః జ్యమాెనేను శోనీరేమం విద్యాసామర్థ* దా వేశేర చేపాం 

సక కశ్వమికి సిద్ధాంత$ః ఎ 1127 

వలేమక్థా న భా శ్ వయ్య సుషు ప్తి వరమము_క్ష్యృన్యతీర వ్ర కరణా పేవత్వమితి 
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జగ దారాపానాధికరణమ్. 2, 
నగుణబ్ర వో పాన కాశాం నిరతియైశ్వర్యమితి పూర్వవత; . 1129 
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మధ్యవ ర్లి పరమాత తాకీ వరతయా న విదుషః నిరతిశయ మెశ్వర్యమ్ 1180 
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అర్భిరాదిమా నైణ బ్రవ్యలోకం ప్రాషప్తానాం న పునరావ్న ల్సి 
గ్ర 



అహాక రింవ ఇక్రిన 
ల వ్ర 

——ర్రీ కా కర్ర 

అరి రక్న ప్ర భౌ. రికా 

యమిహ కారుణికం శరణం గతో=ప్యరిసవోదర ఆవ మహత్పదం, తమవా 

మాశు వాకిం పరమాశ్యయే జనకజాంకమనంకసుఖాకృతిమ్. విఖీషళో2ఒరిసవోదరో 

క్ల పృద ౦ పా ప్రాఢం 

విన్ను వనం హరంతమనఘుం శ్రీథుండికుండానినా, పంచే చర్మ క-పాలికోవక రశ cl 

పీత్యన్వయ:. ౧, శోశార్యా నిఖిలార్థదం నిజవదాంభో బేన ముక్త వ 

రాగ్యసౌఖ్యాశ్సరం నా స్తీతి [వృదిశంతమంతవిధురం శ్రీ కాలి శేశం శివమ్. ప్రదిశంత 
ఇలా _ వాన్ ల 9 _ మ 

మువదిశంతమ్, ౨౨. యత్కృ పొలనమ్మా ల్భణ మూకో భవతి పండితః, వదశాస్త్ర 

శరీరాం తాం వాణీం వీణాకరాం భే. 3. కామాతీద శ్షదుడ ప్ర చురనురనుతే 
పాజ్యభోజ్యాతివూజ్బ శ్రీ గ నాయక ాభిక్సకటనళి వరామార్యలజ్థాళ్ళ స్ థై, (క్రీము 

స్ద్పాలుర్భిః వృశటికప కపరమాడ్వకభఖెసా సీ స్థ తాన్య శ్రీ సీ దుద్దో వింద వాణీ చరణకములగో 

నిర్వ ఎకో ౭=హాం యథాఒళి$. మోశతుపుర్యాం కాంచ్యాం శ్రకామాక్యూ ద త్తం పొయ 

సం దేవై రపి స్తుతం పొజ్యం సంస్రార్హం వ చుకభప్తాద్భాయు క్ష కం వా యద్భోజ్యమన్నం 

తేనాతిపూజ్యాః శ్రీశ వనరామయోగిన; కించ శివళ్చాసా రామేతి స్వనామ్నా 

శ్రీశ రీనాయక యోర భేదం ప్రకటయంతి తేభ్యో గురుభ్యో లబ్బ ఆక, బోథో 
WU య 

యె; శ్రీగో పాలసరస్వతీఖి సై రిళ్యర్థః. ర (శ్రీశంకరం భాప్యక్ళళం (వృణమ్య వ్యానం 

ను రా గప కం = వీ భావనంగిర  వభచవాంనతువె వా వారిం. సూ తృకృతం చ కురేష్ట, శ్రీభామ్యతిర్థై పరవాంసతు సై గ వ స్టాలబంధచ్చిద 

_మభ్యుపాయం. అత్ర భామ్యే కఠిన వాహ ేణా జాలేన యో బంధక జాలబంధ3 

వక్నీణామివ వరమహంసానాం శ్లేశః తన్నాశకమలీషముపాయం వపీత్యర్లః ౫ 
య ల శి ఆర్తి 

విస్త ఖ్ గ్రంథపమొయామలసం యస్య మానసం, వ్యాఖ్యా తదర్భమారస్థై" భాష్యరత్న 



వా; ౧] జిజ్ఞాసాధిక రణమ్. ౧. నూ. గి, 3 

నాల్, న హి విచారస్సామొద్దర్శృనేాతు; అవ్రమాణత్వాల్ అపి తు ప్రమాణవిషయ 

'ల్వేన (సృమాణం చా వ్రలౌాత్మని వేదొాంతొ ఏవ “కంతే స్వవనిషదం పురుషం” "వేదాంత 

ఆర, > బ్య | _ " జా ఏజ్ఞ్వున నునిక్చి తార్జా ఇతి చ శు తం ఎవదాంతానా౦ చ వత్యగ్భ]) సాకం విషయ; 

“తత్త్వమసి “అహం బ్రవ్వాస్మ తి శు , లేక, వివం ఒచారవిభేః ఫలమపి జ్ఞానద్వారా 

ముకి; “శరతి కోకమాక విల్”  బ్రక్వంద్భగా ప్యావ భవతీ త్యావ్శి శు, లే, కథా 

సంబంథో౭ఒవ్యథి కారిణా విచారస్య క గ్రవ్య తొరూప$ ఫలస్య (పావ్యతారూప ఖతి 

యథాయోగం నుబోధ9, తస్తాదిదం సూత్రం వ్యర్థమితి చేస్చై వం, వళాసామథ్సి 

కార్యాది శు,తనాం స్వార్థ తాత్సర్యనిర్దాయకన్యాయాసూ తా, భావే కిం వివేకాది 

విశేషణ వానధికారీ! ఉతాన్వ$! కిం వేదాంతా। పూర్వకం, త్రేణ గతార్థాః! అగతార్థా 

వా! కిం బ్రహ పృత్యగఖిన్నం? న వా! కిం ము క్తిన్స పర్లాదివల్లాో కాంశరమాత స్వరూ పా 

వేతి! సంశయానివృ స్త 9తస్యాదాగమవా కైరా పాఠత; వతవన్నాధికార్బాదినిర్హ యార్థ 

మిదం సూత్రమావశ్యకం. తదు_క్షం వ, కాళాఖ్యక్రీచరతై ౩. 'అధికార్యాదీనామాగమి 

కల్వోఒప్ న్యాయేన నిర్ణయార్థమిదం సూత్ర" మితి యేషాం మే శ్రోవణే విధి 
ర్చ్నా స్రీ శేమామవిహిత శవ చేజధికార్యాదనిక ర్భయానపేక్షణాలత్ సూత్రం వ్యర్థ 
మి త్యావతతీత లం రా . 

స! + 

లల త జై వ షా ష్ శ " గ తథాచా తన (శృవకావిధ్య పుడ్నీ తొధికా రా దిశుతిభిః నాషర్ధన్మ్యియా 

యోళ్థాసితత్వాత్ , Ie బాతుమద్భావృశ్సు శు ,తిసంగతి3, శాస్త్రారంభ₹ యాత్వనుబంధ 

నిర్హాయక ల్వనో పోద్దాక త్వాచ్చా స్త్రాదౌ సంగతి3, అధికార్యాదిశు,తీనాం స్వా 

సమన్వ యో క్టేన్సృమన్వయా ధ్యాయనంగ తిః 'ఎకదాత్త బ్రీమిదం సర్వం 'తత్సళ్యంి 
Ee అత్తా “తత్వమసి” త్యాదిశుుతీనాం సర్వాత్మ త్వాదిస్పష్ట బహ్యలింగానాం విష, 

యాదౌొ సమన్వయోా ౩8 పాదసంగతి9, నవం సర్వసూ తాణాం శు త్యర్గనిరాయక 

త్వాత్ త్కుతిసంగతిః, త త్తదధ్యాయే తకత్తత్చాచే చ సమాన ప, మేయ క్వేన నంగతి 

రూవానీయా, ప,మెయం చ కృళ్ళ గౌ స్తస్య బ్రహ: అధ్యాయాగాం తు సమన్వయా 

విరోధ సాధనఫలాని, తత్ర, వథమపాదస్య స్పష్ట ట్రవ్యలి 0X, శ్ తీనాం సమన్వయః 

(వృమేయః ద్వితీయతృ తీయయోరస్పష్ట బ వ్యాలింగాగాం, దతుర్ణపాదస్య వదమ్మాక్ర 

సమన్వయ ఇతి భేద? అస్య చాధికరణనృ పాథమ్యాన్నా ధికరణసంగతిర పేక్షీ తా. 

-అంఅథాధీక్రరణమార భ్య లే. ఏతా 

ల శ్, తన్య* ఇతి విహిత శ్ర వణాత కం వదాంతమామాంసాశా స్తం నిషయఃః 

ళతి_మారబ్ధవ్యం న "పతి విషయ ప్ర, యోజనసంభ వాసంభ వాఖ్యాం సంశయ:, త్ర 



్త రత్న పభాభూషి తే, శొంకర బ్రహ్హ్మనూత్రభామ్యే (అ. ౧. 

క నాహం పో తి భేద్యూూ, మా వ్రత్యమేణ కర _ర్హ్భళ్వాకర్త ర్హృ త్వాదివిరుద్ధధర్శ 

వత్చ్వలింగశానుమానేన చ Ras ద్రహోత నోశై క్యస్య విషయస్యాసంభసాల్ 

సళ్యబంధస్య జ్ఞునాన్నివృ త్తి అయా పఫలానరభ వచ్చ నారంభణేయమితి 'ప్రాస్వే యు 

సిద్ధాంత; “అథాతో ద్రవ్మాజిజ్ఞా సే” లి, అత్ర, శ్ర నణవిథిసమానార్గ త్వాయ క్ రమేతి 

పదమ భ్యాహా ర్రవ్యం. అధ్యావాతం చ భావ్యక్ళృ తా బ్రహజిజ్ఞాసా క్ర _ర్రవ్యే' తె 

తత ద్రకృతి వ్రక్యయార్భ యారః శేద్భయోః క_వ్యఆ్యానన్వయా త్ (వకృత్యా 

ఫలీభూతం ద్ర వ్యజ్ఞానమజవాల్ల మణయోచ్య తే, 

బహల్ల గారా, తథా చ డోహ్మాజ్ఞు నాయ విచార; క 

స్పంపద్య లె.ళక్ర తృ జ్ఞానస్య స్వతః ౩ ఫలత్వయో గాల్ , ద్రమూకృక్వక ర్త ఏతశ్వభోక త్వాత 
కానర్ధనివ రక రేపి వ ఫలత్వం వ కృన్యం. కృ త్రానర్గస్య సత్య తే ల సైనమా తాన్ని 

వృ _త్యయోాగాదధ్య_స్పః త్వం వ కృవ్యమితిబంధస్యాధ్య _స్తళమర్థాత్సూ చితం, తచ్చశా స్త స్త 

విషయ ప్త యోజనవ శ్త విద్ధి మాతు; త్రాహి శా స్త్రమారబ్ధవ 0 విషయ, పృ యోజన 

వళ్త్వాద్భోజనాదివత్ , శాస్త్రం (వ, యోజనవల్ బంధని వ ర్హకజ్ఞాన బాతుత్యాల్ 

“రజ్జురియ మిత్యాది వాక్యవత్ , బంధో జ్ఞాననివర్త ్యః అధ్య స్తతాషల్ రజ్ఞునర్చ వదితి 

క 5 . గ్ర Pal జ వ్ ల నస వ యోజనసిద్దిః ఏషమర్థాద్న /హ్మజ్ఞానాజ్జీవగ తానర్గ భ్రమనివృ త్తిం ఫలం నూక యక్, 
ca రాద ఆరా గ ల టా జీవ బ వ్యాణోరైక్యం ఏషయమప్ఫృర్థాత్సూచయతి, అన్యజ్ఞానాదన్య శ్ర (భ,మౌనివృ త్రి 

జీవో ద్రహ్తాఫిన్న 8 కక్జాననివర్హ్యాభ్యాసార్ర యత్వాల్ యదిళ్థం తత్తభా యథాశు క్ష 

భిన్న ఇదమంశ ఇతి విషయసి ద్ద మాతురధ్యాస ఇత్యేవం విషయ ప్ర యోజనవ త్య 

చ్చాస్తమారంభణీయమితి, ఆత్ర ఫూర్వవ మ బంధన సత్య తే తన ద్ఞానమ్మాతాద 

నివృశ్తే రు పాయాంతరసా భ్యా ము_క్లిరితి ఫలం, పిద్గాంే జ్ఞాన చేవ ము క్లిరితి ఏవేకం, 

వతత్సర్వం మనసి నిధాయ ద్రవాన్నూ తాణి వ్యాఖ్యాతుకామో భగవాక్ భాష్య 

కారస్ఫూల్రేణ విచారకర్తవ్య తారూ+వ క తార్థాన్యథాఒనుపపత్త్యాఒ.ర్థాల్ సూత్రిత 

విషయ, ప్ర యోజనవ కీ వస్యోపోద్ధాత త్వా త్తత్సిద్ధి' మూాళ్త్వ ధా వ్రసమాశె షేపనమాథా నాభ్యాం 

ప్రథమం వర్హయతి 'యుష్కదస స క్ప్రక్యయనోచరయో' రితి.న లేన సూత్రార్థాస్పర్శి త్వా 
బ్యా ంథో న భాష్య మితి నిర స్తం అరి కార్థస్పర్శి త్వ్వాల్ , 

యత్తు మంగళొ చరణా భావాదవ్యా ఫ్యేయమిదం భావ్యమితి, తన్న. నుతరా 

మిత రేశరభావానువవ త్తిరిళ ంతభాహ్యరచ నార్గం తేదర్గ ర స్య సరొ “వళ్ల వరహి తస్యవిజ్ఞానఘు న 
ప్ర క్యగర్భస్యత త్త త్త స్య స్మ , ఫీ త్వాల్ అతో న్జోషళ్వావిదం భావ్యం చ్యా భ్యేయమ్, 
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అరి శా 0౦కర బృహ్మసూ శ్ర భె ష్య మ్, థికా- 

అ యుప్ష ద స్పత్స) త్వ యగోచర యోర్షిషయవిషయిణొ _స్తమః ప 

వ్యా. లోకే శుశ్తావిదం రజకమితి (ఛ్రమసృత్యరజ లే ఇదం. రజతమిత్యధిష్టాన 
గ అం శ్ 4 ఇఒ జ అధ్య ఇ సామాన్యారోవ్యవి శేషయోంనైక్య (వృమాహితసంస్కారజన్యూ దృష్ట ఇతి అత్రా,ప్యా 

గై ఆవ “ఏ ఎలాగ జగ గై డా గం జగ కం త్మన్య నా తాహం౦క రాధ్యాసె ఫూర్వ్యవుమా వాచా, సా చాత నాత్శనొర్వాస్తవై క్ట 

మపేతలే, న హి తద సే తథాహి ఆత నా తానా వై క్యృళూన్యా వరన్పరై క్యా 
ఇ 

యోగ్య ళ్వాజ్ తమ; (వ,కాళవదితి మ త్వాహాతుభూత్వ విరోధం వస్తుత; వృతీకితో 

వ్యవహారశశ్చ సాధయతి, _ యువ దస క్చ )శ్యయగో చరణోరికి. న చ పృక్ళయో 

త్రర వదయోశ్చేతి (పొ ౭, ౨, ౯౮ సూత్ర ణ 'పృళ్ళయే చోత్తరవదే చ వరతో 

యుష్మదస్యదోర్థ వర్యంతస్య త్వమావాదేశా స్తిఇతి విధానాల్ “త్వదీయం గేయం 

త్వగ్ను త్ర మళ్పుత్ర”ఇతివల్ 'త్వన క్స)క్యయణగో చరయోికితి స్యాదితి వాచ్యం 
“త్వమావేకవచనే (పా ౭, ౨౨, ౯౭) ఇక్యేకవచనాధికారాల్, అత్య చ యువ్మద 
స్మద్ లే కార్ట వాచి త్వాభావాదనాత్మ నాం, యుష్కదర్జానాం బహుత్వా దస్తదర్ధ వై త 

న్యస్యాప్యు పాధితో బహు తాల్. నచ్వేవం సతి కథమ్మత భా ష్య వహ! న 

'యూయమితి ప్రత్యయో యుషృత్ప్రత్యయః వయమితి ద్ర క్ళియో౭న శ్పక్యయ 
స్పద్దో చరయోరితి విగృవాిఇని వాచ్యం, శబ్బసాభు ల్వఒవ్యర్జాసాధుత్వాల్ , న వ్యా 

హంకారాద్య నాత్మనో యూయమితి వృత్యయవిషయత్వమ ప్రీతి చేన్న. గో చరవదన్య 
యోగ్య తావర త్వత్ ;'చదాత్తా తౌవదస్త త్ప్ర);త్యయ యోగ్య,, తళ )యు క్షసంశయాది 

నివృ_త్రిఫలభా క్వాల్, న తావదయమేశకాం జేనావిషయః, అన క్స) త్యయవిషయ త్వా 

దితి భెమ్యాక్తేశ్చు, యద్యవ్యహాంకారాదిరపి తదో్యోగ్య స్తథాకి చి దాత నన్స కాశా 
దత్యంత భేదసిద్ధ రం యుపష్యత్స్రతృ్యయయోగ్య ఇత్యుచ్య లే. 

ఆశ్రమ క్రీచరణాస్తు_ టీకాయాజనాయా మే వమాహుః=.'నంబోధ్య చేతనో 
యువ త్సదచాచ్యకః, అహం కారాదివిశిష్ట చేకనో=న కృదవాచ్యః, కతా చ యప 

దస్థ్యవోః స్వా (వృయుజ్యమానయో నేవ త్వమాదేశనియమో న లాతణికయోః 
'యుష్యదన్యదో"ష్టష్ట్ చళుర్చీ ద్వితీయాస్థయోర్వానాస్న వావితి (పా ౮, ౧, ౨౦) 

వి 

సూ తా సాంగత్య వ నంగాల్ అశ శబ్దలతీకయోరివ చిన్యాత జడమ్మాత ల కక యోరప్ 

నత్వమా డేకో అతకత్య్వావెేేపషూ”దిలి. యది తయోళ్ళబ్ద బోధక ల్వే సల్వేవ త్వమాబేశా 
అనం లాన్ నా భావ. ఇత్య నేన సూత జాపళం కదా౭నీ ౯ భాష్య యుష త్పదేన యువ చ్చబ్ద - 

జీ ఆడీ 0 
జన వ త్వయరూగ; వరాగరో లక్ష లే, అన త బేనాన ఎవ తంయరా సవ, బ్ర స్ు న్ ar స్తత నాస్నచ్చబ్దజన్న, వ కృయయోగ్యః 

వృళ్యణా లా, తూచ లత్యు కావశ్చాదక తయా శబ్దోే౭_స్ బోధ్యత ఇతి న త్వమా చేశ, అ 
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— 0 

కాళ వద్విరుద్ధస్వభఖ "వ యోరిత రతర భా వానుపప 

రాణామవపీ సుతరామిత రెతరఖావానువవ తీరిత్య త్ ఒసత్చ్రత్యయ 

నదాయాం, తద 
య ® 

( 
నచ వరా స చశేలీ క వయో నేవ లక్ష్య తాప చ్బ్చెదకత్వం న శబ్ద యోగ్య త్వాంశస్య 

7”రవాదిెతి వాచ్యం. వరాక్స ) తచోర్విరో ధన్ఫురణార్థం విరుద్ధశ బ్బ యోగ్యక్వస్యాప 

వక్షవ్య త్వాల్ , అతవీ వేదమస్యత్స్పఏత్యయగోచరయోరితి వ కృవ్య ల్వేఒపీదంశబ్లోఒస 
దనే లోకే వేదే చ బహుశః “ఇమే వయమాస్త హే” “ఇమే విదేహ 'అయమహ 

క జన అశ ఎద వా మన్న ల్చ వృయోగదర్శనాత్స్ నా స్మచ్చబ్దవిరో ధితి మత్వా యుష్యచృబ్దః మ్రృ్రయు క్త 

ఇదంశబ్ద ప యోగే విరోధాస్ఫూశ్తే3, నీతేన చేతనవాచి త్వాదస్య చృబ్ద: ఫూర్వం 
(Wy 

పృయ్యాక్షవ్యః “అభ్యర్థి కం సూర్విమితి న్యాయాల్ 'త్యదాదీని న్షైర్నిత్విమితి 

(పా ౧) ౨, ౭౨) సూత్రేణ విహితవీకశేషశ్చ నిర స్తం, 'యుష్కదస దో రితి సూత్ర 

ఇవాతావీ ఫూర్వని పోతైక శేష యోర్యపా స్తే, ఏకే వివకీ కవిరో ధాస్ఫూ న్తేశ్చ. 

వృద్ధాస్తు “యుప దర్భాదనాత్ర్తనో నిష్కృవ్య శుద్ధస్య చిధాతోరథ్యారో పావవాద 
న్యాయేన గృవాణర ద్యోతయితుమాదా యుష్మ ద్ద]వాణిమి త్యాహుః. తత్ర యుష్మ 

దస్శత్పదాభ్యాం _వరాక్ప్య్రక్యత్తేృనాత్తానాళనోర్వస్తుతో విరోధ ఉక్తం 
వృక్యయవచేన వృతీతితో విరోధ ఉక్తః, వ్రృతీయత ఇతి వృత్యయోఒహం 

కారాదిరనాత్థా దృశ్యళయా భాతి, అతా శు వ్ర రీతి త్వాశ్చ్రత్యయ3 స్వవ, 

కాశకయా భాతి గో చరవచేన వ్యవహారతో నిరోధ ఉక్తః, యుష్క దర్గ క వృశ్య 

గాత తిరస్కా-రేణ _ కర్తాహ మి త్యాదివ్యవహారగోచరః, అన దర్భ స్ప (నాళ వ వి 
ణి 3 

లాపేన అహం బ్రహో”తి వ్యవహారగోచర. ఇతి త్రిధా విరోధస్సు్ఫటీకృతః, 

యువృచ్చాస్మచ్చ యుహ్హదస దీ, తే ఏవ చృకృయా చ తౌ గోచకా చేతి యువ్ష 
దస్నక్చత్యయణగో చకా, తయో స్త్రీ ధావిరుద్ద స్వఫావ యో, ఇతరన్య ఇతరభఖ "వో2త్యం తా 

'భేదస్తాదాత్య ఫ్రం వా తదనువవతెైై సద్ధాయామిత్యన్వయ]. ఐక్యానంభ వేవ్ శుక్లా 

ఫుట్ ఇతి పత్తాదాత్యం కిం న స్యాదిళ్య్వత అహ..___విషయవిషయిణోరితి, చిజడయో 

ర్విమయవిషయి తాద్దిపభుటయోరివ న తాదాత్త్య్యమితి భావ, యుష్మదస్త ద వరాక్స) 
క్యగ్వస్తునీ, కే ఏవ పృశ్యయశ్చ నోచరశ్చేతి విగ్సవాః. అత్ర, ప, శ్యయనో చరపదా 
భ్యామాత్తానాత్మనో: ప, లృకరాగ్భా వే చిదచిశ్త్వం హేతురుక్తః. తశ) హేతు 

మాహం_విషయవిషయిణోరితి.  అనాత్మనో (గ్రావ్యాత్వాదచి త్తం ఆత్మనస్తు గ్రావా 

కశ్వాచ్చిశ్త కం వాచ్యం అచిత్త్వే స్వస్య స్వేన గ్రహన్య కర్శకర్శ్భృళ్వవిరో భేనా 
సంభవాద ప ళ్యతత్వావ లే రిశ్యర్భక. యక్టం వా “హేతుహేతుమద్భానః, నశ్వవ 
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గోచరే వివయిణీ చిదాత శే యుప త్రత్యయగొా చరస్య విషయస్య 
- వ్యా గై 

అట టో ప్ అడ అగ ఎర్ 
మాత్తానాకనో; వరాక్ప కనే ఏన చిదచిత్త పన ్రావ్యాగ్రావాక క్వేన చ విరొ భా 

ర్ ళీ , “50 Bra.) "ళు దం Al వ ఇ న్ా ర్ 
తమక వ, కాశథవెక్యస్య తాటె త సస్య వా౭నువవతే సతాం తళ్ప)మిత్య 

భా వేనాధ్యాసాభాొ వేఒపి తద్ధర్తాణాం వై కన్యను ఖజాడ్యదు3ఖాదినాం వినిమయే నా 

న వి (తంత అహ, తదరాళ శ్ర 
భధ్యానో౭ స్తీ న్ ఆహా కద్దర్థాణామపే పీతి, శయోరా కాగాక నోర్గర్హా సృద్ధరా స్తెపా 

మపీఠచేకరఫావానువప త్తి, ఇ తరత్ర, ఛర రంత శే ఇత నేషూం ధర్థాణాం 'భావస్సంసర్హ న 

ప. న హా ధరి సంగ రం వినా ధరాణాం వినినా. చి, సృటిశే 
7 

3 

లోహితవస్తుసాన్ని ఛభ్యా ల్ల హిక్వ్టభర సంన రః. అనంగాక ధరి లా ఆ నావ్యసంసర్హైద్దర్మి సం 

సర్ప పూర్వకో ధర నంసర్హః కుశ_స్హ్య ఇక్యణి పేత్యో క్త కం. నుతరామితి. నన్వాత్తానాకనో 
— 0 

వ 

స్తాదాక న్య తద్ధర్శ సంసర్ల స్య చాఫా వేఒవ్యధ్యాసః కం న స్యాదిశ్యతఆహ .---ఇత్య తజ తి. 

ఇత్యు క్షరత్యా తా దాత్యాద్యఫా వెన తత్స) మాయా అభ వాదళ్తా (సృమాజన్యనంసా గార 

స్యాభధ్యాసహేతోరభఖావాదథ్యాసో మి-ఖ్యేతి భవితుం యు క్షమిత్యనయః. మి థ్యాశబ్లో 

ద్వ్యర్థి, అవహ్నూవవచనః అనిర్వచనీయ తావచనశ్చ్చేతి, అత్ర, చావవ్నా వార్డః. నను 

క్ర కస్యాభ్యాసో =.ససహ్నూ యత ఇత్యాశంక్య ఆత త న్యనాళ్య కద్దక్తాణామనాత్త 

న్యాత్మ ద్ద ర్థాణామ ధ్యాసో నిరన్వత ఇత్యాహ--- అస్య క్ప్రక్యయనోచర ఇత్యాదినా. 

అహమితి ద వ్ వృత్యయ యో గ్యతశ్వం బుద ద్ధ్యాచేరవ్య స్తితి మత్వా శత ఆత్తానం వి "పేచయలి.-- 

మయిణీలి బుద్ధ్యాదిసాక్ని భక కర్ణ. సాక్షీ కే సాతు3. చిదాక క కఇలి. అహామితి 

భానమా నే చిదంశాత నీక్యర్శ?. యువ పృశ్చత్యయగొ చర స్యేతి. త్వంకారయోగ్య స్యేద 

దుర్గ నే నేతి యావల్ , నన్వహమితిభాసమాన బుధ్ధ్యా దే8 కథమిదమర్థత్వమిత్యళ ఆహ-- 

దిషోయ స్యేతి. సామీ భాన్య స్వ్యేక్యర్ణః, సాకీ భాస్యక్ట్ణ యావ లమీణయోగాద్చుద్ధా స్ట చెర టా 

ఏివదిదమర్థత త్వం న వతిభాసళ ఇతి భావః. అథవా యదాత్మ నో ముఖ్యం సరాష్షంళ కరత 

రూవం ప్రత్య కంచ వ్రలీతిత్వం బ, బ హస్ త్రి వ్యవవారనో చరత్వం చో కం కదసిద్ధం, 

అహమితి ప్రరీయబోనత్వాల్ అహం కారవదిత్యాశం క్యాహ--.అన, కృ్రిళ్యయ 

సోచరఇతి. అస్థచ్చాసా వృత్యయశ్చాసా సో చరశ్చ కసి న్ని శ్యర్థక. అవాం 

వృ_త్తివంగ్యన్ఫురణత్వం  స్ఫురణవిషయత్వం వా హేతు; ఆశే దృష్టాంలే 

హేళ్వసిద్ధిః, ద్వితీయే తు వమ్నే కదసిద్ధిరత్యాళ్ళనో ముఖ్యం ప్రత్య క్య్వాదియు క శ్వమి శి 

భావః. నను యదాళ్ళనో విషయిళ్వం తదసిద్ధం 'అనుభవామా” తి శబ్దవత్త్వాదహం 

కారవది క్యత ఆహా విషయిణీతి. వాచ్చత్వం లమ్యశత్వం వా హేతు, నాద్యః 

వమే తదసిబ్దే, 'నాంళ్యః దృష్టాంలే కద్దెపకల్యాదితి భావః, “బేవాం జానామోి శ్రి 
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తేధ్ధ ర్మా ఆ చా థ్యాస_స్హది(వ ర్వ యణ విషయిణ_స్పజ్ధర్మాణాం చ 

దేహానాంకారయోక్వి షయానిషయి ల్వే2వి మశుపిక్యో౭.వామిక్య ఖే దా ధ్యానపదాత్రాహం 
కార యోరవ్య భ్యాసస్సా పది శ్వ షత ఆహ--చిదాళత్మ క ఇతిం తయోరన్హాజ్యాల్వ తాభ్యాం 

సాదృశ్యాదధ్యా సేచావ్ చి దాత్తన్యనవచ్చి న్న జడాల్వాహంకారా డే ర్నాధ్యాన ఇతి 
భావః. “అహా మితి ఇ "సృ ఆన్వదాత్త వదవాంకారస్వ్యావీ త్య త్త్వ్వాదికం ముఖ్య మేవ, ప్ర 
వత్త శూర కరా కపర్యగిద్ధ తాళం క్యావా... -యుష్మది దితి. అహంవృ ్రఫాన్యత్వ 

మహంకానే నాస్తి కర్త కరత తరవిరో ధాల్ , చి ద్భాన్యత ౦ చిదాత్మ ని నా స్తేతి 
ాక్వసిద్ధిః, అతో బుద్ధ్యా బెక హ పృతిభానతకి పృత్య_కెప్టైజపి వరాశ్త్యాదికం ముఖ్యమే 

వెతి భావః. యుష్యక్పరాక్ కచ్చాసా ప్రృతీయక ఇతి వ్రళ్యయశ్చాసా కర్తృ త్వా 

దివ్యవహారగో చరశ్చ తస్యేతి వినవా 8 తస్య "హాయత్వార్థమాహ---విషయనే స్యేతి, 
వ్ బంధనే, విషిణోల్తి బభ్నా తీతి విషయ స్త స్యెత్యర్థః అక్ర న్యనాత్ర తద్దరా ధ్యాసో 
మిథ్యా భవతు, అనాత త్శన్యాక కృతద్ధర్యాభ్యాసకః కిం న స్యాత్? “అహం చరామి” 'నుఖ్” 
త్యాద్యను ధ వాదిత్యాళం కావా తదిషవర్యయే కోతి, కస్తాదనాళ నో వివర్యయో విరుద్ధ 
స్వఫెావశై త తన్యం, ఇళ్టంభాప తృతీయా, చై.త న్యాత్ర కృశాదివయిడెసాతీ ణః స్టద్ధర్షాణాం 
చయో౭హంకారాదా విషయ౭_ధ్వానః న మిథ్వేతి నా స్త్ భవితుం అభ్యానసామ 
గ ఫ్రభౌవాల్ , న హ్యూపూర్వప్ర వ మాహితనంసా గార స్సా దృశ్యమజ్ఞానం వాస్త, నిరవయవ 
విప్టణక్వవ కాశాత్త్స ని గుణావయ వ సాద్యశ్యస్యాజ్ఞానన్వచా గాళ్. నన్వాత్మ నో 

సట్టణత్వే 1 కద్దర్ధాణామితి భాష్యం కథమితి వేదుచ్య లే ల, బుద్ధిన్ఫ త్ర్రఖివ్య క్షం వైళన్యం 
జనం విషయా, ధో చేనాభివ్య క కం న్ఫురణం, శుభకర రృ జన్యవృ ర్రావ్య క్షమానంద ఇ సకం 
వృత్తుుపాధికృళ భేదాల్ జ్ఞూనాదీనామాళ్మ ధర త్వవ్యవదేశ$. తదు క్షం టీకాయాం--_ 
'ఆనంవో విషయానుభవో నిళ్యత్వం చేతి సంతి ధరా అవృథశ్ష్వైఒస్ వైతన్యాత్స్భ 
థగివావఫెసంతి ఇతి. అతో నిర్గుణ బ్రహ శ్వమశే. “అహం స్ఫురామి జానామి 

కరోమోితి వ్ర లీలేరర న ర్స న్య చా ధాన బస త్వాయో గాక్స్యమాత్వం, ' ఆహం నర ఇతి సామా 
నాధికరణస్య కాకి మితి మతమా సే స్థైయం, కథా చ బంధన్య నత్యశయా జ్ఞానాన్ని 
వృ శ్రిదూపఫలాసంభ వాదృద్ధము క్షయార్టీవ ప వ హూ రై క్యాయో'గేన విషయాసంభవా 
చ్చాస్త స్తం నారంళణీయమి శీ ఫపూర్వవతఫ "ష్య తాత్పర్యం, యుక్త గృహా కాణాత్నూ ర 

పకన స్య దుర్చలత్వం నూచయ శి. తఖాహికిమ ధ్యాసస్య నా స్తిక్వమయు క్రత్యాదభా 
రాద్వా కారణాఖావాద్వా? ఆబ్యె ఇష్ట ఇలాహ, శథాపీ తీ. ఏకదనురో భాదాడా 
యద్యవీతి పకితవ్యం, ఆ థ్యానన్యాసంగన్న ప్ర కాశాక్మ న్యయు క్షతషమలంకార ఇతి 
భవః న ద్వితీయ ఇత్యావహా.--ఆయమితి, 'అజ్ఞ్ఞ్యం కరా మనుష్యోఒహ"”మితి వశ 
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విషయే థ్యానా మి థె తి ఛవితుం యు క్షమ్ | తే థావ్య నో ws 

న్న నన్యాత్మ కతాముక్యోన్యనర్చంక్నాధ్య న స్వత రెత రాకు పటారం స్స 

తనుభవాదధ్యానస్యాభానమసిద్ధమితి భావః. న చేదం వ (వృత్యతం కర్షృత్వాదా 

(వ, మేతి వాచ్యం  అపాౌరుషేయతయా నిర్హో షే రికో లః ',మౌదిలింగావధృ శ తాత్ప 

ర్యేణ “తత్వమస్యాది వాక్యేనాక ర్త బృహదోధచేచాస్య బ్ర మత్యనిశ్చుయాల్, నచ 

చ్యేష్టపృత్యతవిరో ధాదాగమజ్ఞాన్ననై నవ బాధ ఇతి వాచ్యం దేహాక వాద ప్రసం గాల్ , 

'మనుష్యోఒహామితి పృత్యతవిరో భేన “అభాయమశదీరి డాక్నార్మిశ్కుత్యా దేహాన్యా 

కాసి, 'తస్తాదిదం రజతిమితివ తృామానాధికరణ్య వృత్యతస్య ్రమత్వశం కాకళం 

కిళస్య నాగమా తా) బల్యమి తా సేయం. కించ జ్యేష్టత్వం పూర్షభావిక్షం వా! ఆగమ 

జ్డానం పృక్యువజీవ్యత్వం వా! అచ్చే న ప్రాబల్యం, జ్యేష్టస్యాపి రజత భ్రమస్య పశ్చా 

ద్భానినా శు క్విబ్టైనేన బాధదర్శనాల్ , న ద్వితీయ, ఆగమజ్ఞానో క్పత్తై వృశ్ళయోది 

మూలవృద్ధవ్యవహారసంగ తి గ వాద్వారా శబ్జోపలబ్ధిద్వారా చ వృశ్యమాదే ర్వా న్టవ 

పకక ప్రైమాణ్యస్యోపజీవ వ్య శ్వే2 5 తా త్తి రక-పా హామాణ్యస్యానాపే టీక త్యాదనాపేకి కాం 

శస్యాగమేన బాధసంభవాదితి. యత్తు మణికయాగన్వ శు ( 

యా తుత్వవల్ “తథావిద్వాన్న్నామరూ పాదిషము క్ల్షిఇతి శృుతిదిలాక్సక్య స్యాపిజ్ఞానాన్ని 

తిబలాత్కాలాంతరభావిఫల 

వృ త్తిసంభవాద ధ్యాసవర్ష నం వ్యర్థ మితి కన్న .జ్ఞూనమ్మా త నిన ర్హ్యస్య కాప్ సత్య త్వ్వాదర్శ 

నాల్, సత్యన్య చాత తృవన్నివృ_క్త్య్రదర్శనాచ్చ, అయోగ్యతానిశ్చయే నతి నత్యబంధన్య 

క్లానాన్నివృత్హిశు, థు శేకో ఎ్రధకత్యాయోగాల్. న చ నేశుదర్శనార్సత్యస్య పావస్య 
సశదర్శనాన్నన్ష మూగ కానిశ్వయ ఇతి వాచ్యం. రస స్ట శ న స్రానియమాదిసా తు 
జ్ఞాన నాళ్యత్వాల్ , బంధన చో సాన్యక వంథా "ఇతి శ్రుత కానమాతా ఆతా, న్నివృ్తి 

త్ర తీల్వే, అళళ్ళు)తజ్డాననివర్హ ర్త త్వ నిర్వాహార్థ మధ్య స్తత్వం వర్గ సీయం, రు కైక 
వర్త మ సత్వత్నం! న శం ఫ్రన్వశీంనామ సత్యత్వం। శానదజ్ఞానాజన్యత్వం, “మాయాం తు పకృతి” మిలి 

శు తివిరో థాన్సాయాఒవిద్యయోవై క్వాల్, నాపి స్వాధిస్టానే స్వాభావళూన్యత్వం, 

'ఆస్థూల మిత్యాదిని షేధ్యశు తివిరోథాల్, “నావ్ నన. ౦ జానా 
లా 

న్నివృ_్తి శు శ్రు,తివిరో ధాల్ , అథ వ్యవహారకాలే చాధళూన్యత్వం, త ర, వ్యావహారిక 

మేవ సక్ళక్యమి శ్వాగశమధ్య స్త స్తత్వం, తచ్చ [శు శ్కుత్య ర యోగ్యతాజ్ఞానార్థం సర్హ నీయ 

మేవ యాగస్యాఫూర్వద్వారత్వవణ్ , న చ కపనన్య శ్వాధికరణే తస్య పర్షనాత్నౌన 

రు క్షనం, తే త త్రో కాధ్యాన నిన్చీవ వ చాన తకం? విష యాది సిద్ధ నిగ్గమాదౌ న స్మర్యమాణఆ "ర 

దితి దిక్ అభ్యాసం చ్వేధా దర్శయతి.__లోకవ్యవహోార ఇతి. లకే మనువ్యూఒహా 

మిత్యఫీమన్యత ఇతి లోకో ఒర్ధా ధ్యాన; తద్విషయో వ్యవవారో ఒభిమాన ఇతి జ్జనాా 
2 



10 రత్న, వ భాభూపి. కే, శాంకర బ్రృహూసూ త్ర ఖా మే అ. ౧ 

వివి _క యోర్టర్మధర్శ వో రి భ్యాజ్ఞూాన నిమిత్త స్పత్యానృ లే మిథునీ 

ధ్యాసో దర్శితః. ద్వివిధాధా 

భరి రి ణోరిశ్యం తే తను కాడ్యణై త న్యాదిధ ర్లాణాం ధరి ణావసాంకారాత్తాన్" తయోరళ్వం 

తం భిన్న యోరిశ శే తర భద్యాగ, గ హాణానోో్యన్యనీ స్నన్యోన్యతాచాత్త్య వం అనొో్వోన్యధర్తాం 

శ్చ వ్యత్యా సేనాధ్యస్య అక ప్పవహర ఇతి యోజనా, అతః “సో=.యి మీతివృమా 

యానాధభ్యాసక్వం తేదిదమర్గ యాః కాల'భేదేన కల్పిత ఛీ దే. వ్యత్వంత భేదాభావారదితి 

వ క్టమత్యం తేత్యు క్త కంనచ ధరి రి తా డాత్యాధ్యాసే ధర్థాధ్యాససని టే “ధర్తాంశ్చే"తి 

వ్యర్థమితి వాచ్వం, అంధ శ్వాదీనామింద్రియధర్తాణాం ధర కృ ధ్యాసర్ళుటర్వేజవ్యం 

నోహౌమితి న్ఫుటో2. ధ్యాస ఇతిజ్జావనార్థత్వాల్ , నన్వాత్థా నాత్మ నోంపరస్పరాధ్య స్త స కే 

'ఛ్యానస్వదూ వల కణమావా.---అనో్యోన్యస్ని న్ని త్యాదినా ధర్మ 

శూూన్యవాదన్నా నది ఆ్యాశం క్యాహ హ.---స త్యాన్ఫ లే మిథునీక్ళ త్వేతి. సత్యమనిదం చెత 

న్యం, తస్వానాత ని సంనర్షమ్మా ? (గ్రా భ్యర్టిసో న స్వరాపస్య అన్భతం యుప దగ్గ తన్ఫ 

స్వరూవతో౭ప వ్య భాన్టసా త్తయోరి రి, థునీకరణమ-ధ్యాస ఇతి న శూన్య కేళ్యర్ణః నన్వ 

ధ్యస్య మిథునీకృత్య లోకవ్యవహార ఇతి కష్టా నామేకార్డ శే ప్వఒ_ధ్వస్య మిథసీక్స త్యేతి 

ఫూర్వకాలవా చి క్హ్వావృత్యయా జేశస్య ల్యవః కథం ప్రయోగ ఇతి చేన్న, అధ్యాన 

వ్య క్షి భేదాత్ , తత్ర పూర్వవూర్వాధ్యాసస్యో త్త రో త్తరాభ్యానం వృతి సంస్కార 

ద్వారా ఫూర్వ కాల స్వేన ా తుత్వద్యొతనార్థం ల్యవక వ, యోగః, తదేవ స్పష్ట్రయతి-_ 

స జ కం దనే నవ ఇ మై సర్జికఇతి, (వల్యగాత్మని బాతు నాతుమద్భా వేనాభ్యాన ప్ర బావో ఒనాదిరిత్యర్థు, 

నను, వృవావా స్యావన్తు త్వాదభ్యాసవ్య [నాం సాదిత్వాక్కథ మనాదిత్వమితి చేత్? 

ఉచ్యతే, అధ్యాసత్వావచ్చిన్న వ్య క్లీచాం మభ్యేచన్యతమయా వ్యక్త వినా౭నాది 

శాలస్యావ ర్హనం కార్యానాదికషమిత్యంగీ కారాల్ , ఏ లేన కారణాఫెవాదితి కలో 

నిరస్తః, నంస్కారస్య నిమిత్తన్య వైసర్టికవదేనోక్తత్వాల్, న చ ఫపూర్వవ్యమా 

జన్య నవ సంస్కా_రో హూశురి తి వాచ్యం లాఘువేన ఫూ ర్వానుభ వజన్వసంస్కారస్య 

హేశకుత్యాత్ = ఆత; పూ ర్వాభ్యాసజన్యసంసాృా_రో =_ స్తీతి సిద్ధం, అభ్యానస్యో 

పొదానమాహ మిథ్యాజ్ఞాననిమి త్త ఇలె, మిథ్యా చ తదజ్ఞానం చ మిథ్యా జ్ఞానం 

“న్నిమి శ్రముపొదానం యన్య న తన్నిమిత్తస్తదుపాదానక ఇత్యర్థం. అజ్ఞానస్యోపాదాన 

ఏపీ సంస్ఫురదాత్ర శ తృ్వ్వావరక తయా దోష క్వేనావాంశారా ఛ్యాసకర్తురీశ్వరస్యో 

ఇధి కేషన సంస్కార కాలక ర్యాదినిమి లృవరిణామి కేన చ నిమి త్తత్వమిశి దోస్టికయితుం 

మిత్తవదం స్వవ,కాశాత్ర త న్యసంో కథమవిద్యాసంగః సంస్కా_రాదిసామ గోఫీణా వావితి 

శంకానిరాసార్భం మిథ్యాపదం, (మ చండమార్తాండమండలే శే పచకానుభవసీర్థాంధకార 



పా. ౧.] జిజ్ఞాసాధికరణమ్. ౧.సూ. ౧. Il 

కృత్యాహామిదం ముమేదమిలి నై సరి కో=యం లొ కవ్వనవోరః ఆహా 

వల్ "* అహామజ్ఞ ఇత్యనుభ వ సిద్ధ మజ్ఞానం దురవవ్నా వం, కల్పిత కస్యాధిహూ నాస్పర్శి తాల్, 

నిర్వక్యయావానస్యాక్ఞుణానిం భళా వృతి, యద్వా అజ్జానం క్లైనాభావ ఇతి శంకా 

నిరాసార్త సృంమ్థ్యాపదం, మిథ్యా కే సతి సయాక్జననిన _కృత్వమజ్ఞానస్య లతణం మిథ్యా 

జనదచేనో క కం , జ్రైచేచేచ్చాస్రాగభావస్సామాన్నివర్త ర్త ల్ ఇతి వదంకం ల త్రి మిథ్యా క్వే 

నలిత్యు క్త "0, ఆజ్ఞని వృ శత్రిదాషారా జ్ఞూననిన ర్యృబంఫఒతివ్యా స్ర్తి ఇనిరాసారన సాతూదితి, 

అనాద్యుపాదాన త్వ సతి మథ్యాక్వం వా లత్ణం, ద్రవానిరాగార్భం మిభ్యాక్వమితి 

మృ దాదినిరానార్లమనాదితి, అవిద్యాళక నోస్పంబంధనిరాసాొర్ల ముపాదాన ల్వే సలెతె, 
యు ళీ (0 

సంవ త్య థ్యాసం దృఢయితుమభిల వతి.--ఆహమ్దం మ మెదమితి. అధ్యాత్మిక కార్యా 

ధ్యా నెసన్వహమితి (సృథ మో౬-ధ్యాస$, న్ చాధిష్టా గారి వ్యాంశద్వయానువలంభి 

ఆ - ve భాం | pn హా టల వ కల్పం కార ఉగ నొ 'న్నాయమధథ్య్యాస ఇతి ఇ చం, అరూదహాలిి తివల్ “ఆఅహామువలభిలతి ద్భగ్వ 

శ్వాంశయోరువలంభాత్ ,ఇదంవచేన భోగ్నాసంభాక ఉన్న లే,'అ తా హ మిద*మిత్స నేన సి లంభు ుఇబదంప దన ఖి గృసంఖఘూత చ తన త్య 
ల 

పా”"మితి తాదా' "తా సో దరుత$, 'మమేదం శరీరిమీతి సంనర్రా ధ్యాన; రి" ల లీ 
వ 

నునువన్యో౬ 
ను జేహిత నో “స్తాదాత్త్య మేవ సంసర్హ ఇతి తయూః కో "భేద ఇత చత్ న సత్యం. స సత్ర EN 

నతి మిధ ఛేదస్తాదాక, నం తత్ర “మునుపే. మ “కె క్ళాంశఖానం “మమేదిమితి 

స దాంశరూ పసంసర్దభానమితి "దం ఫవం సామ గీ సత్త్వాదనుభ వస తృ్వ్వచ్చా భ్యాసో 

౭ సత్యతో బ్ర హాల్తె త Ess ఏరో భాభి పన విషయ యోజన యోన్స త్వ్యాచ్యా స్తమారంభ 

ణీయమ్తి సస్టాంచసమ్య తాత్పర్యం నవం చ నూ 

తిపాద్య కరైైతుము ధ్యాసం లతణనంఫెవనా 9 మాకో స్సాధయితుంపృ చ ృతి--అూ 

కింలతణకేష ధ్యా సఇత్యాహా--- ఫూర్వవాదిీత కర్ణ 

సృథాన క్వేన వాదకథాత్వవో సత నార్భమా సేతి పరో క్షి, “ఆౌా*త్యాది 'కథంపునః 

వ తృగాత నీ. తృంతం ప్రాగ భ్యాసలవమణవరం భావ్యం తదారభ్య నంఫావనావరం, తమ 

వాడా = ఇవ న్ చః 
(ఇ ర్త్సూచి ల విషయ పృయాజ నె 

(ప్రి 
ప్ర ల్ 

క్రి అన్మళా స్త స్య తల్త్వనిర్హ్యయ 

?| “ర రే దత్ “చన కళ కంల దుగ 5 ఇ న కుద సె కేమవిద సఖ మిత్యారభ్య సర్వలోక వ్ర త్యత, ఇన్యం ఈం వృమాణాపరమితి వికె గ 

లషణమాహ.---ఉచ్య లే స్యృతిరు*ప ఇతి. అధ్యాసఇభ్యనుషంగకి అత్ర వర్యత్రావఖ'స 

ఇ ల్యే పలన్ణం విప్రం వదద్భయం అదువపాద నార్భం, అభాహి అవి” సృ ఇత్యవఖి ?నస్రో 

రజతాద్భ్యర్థః, అ స్యా యూగ్యమథికరణం పరర వ పదార్థ 8 అధికరణస్యాయోగ్యశషమారో 

ప్యాత్యంతాఖావత్వం తద్వ త్ష్వం వా! తథాతై క వళ్ళే చేన న్వసంసృజ్యమా నే స్వాళ్యం 

ఆఫ "వవపళ్యవఫఖి" సతమ ఖసృాన ల్వమిల్యర్థి, ఇదం చ సాద్య నాద్య ౨ సనసా ధారణం 

లక్షణం సంయోగేషతివ్యా ప్రినిరాసాయ వశావచ్చే బే నేతి, సంయోగస్య స్వనంసృజ్వ 

మాచే వృ స్వాతం శాభావవళ్య్ళ వభఖన్య శ్వ౭.వీ స్వస్వా త్యంత "ఫ "వయో ర్తూలాగా 



12 రత్న వళాభూవషితలే, శంకర బ్రహృనూ త, భామే [అ. ౧. 

కఒయమభథ్యాసో నామేతి? ఉచ్య లె సృ్రతిరూవః పరత్ర వూ 

వచ్ళెదక భేదాన్నాతి వ్యా ప్లీః పూర్వం స్వాభావవతి భూతలే వశ్చాదానీతో సుటో 
కూలీతి భుటేఒతివ్యా ప్రినిరాసాయ న్వసంనృజ్యమాన ఇతి వదం, తేనాభావకాలే వతి 
యోగినంనర్ల స్య _వృర్ధమానతోచ్యత ఇతి సాతివ్యా ప్రి భూత్వావచ్నే గే చేనావభాస్య 
గం భేజఒతి వ్యా ప్రివారణాయ స్వాత్యంశతాభావవతీతి వదం, శు-కావిదం త్వావచ్ళేబేన 
రజతసంనర్ల కా లే2ఒత్యం తాభావో2. స్తీతి నావ్యా ప్తిక, నన్వస్య లమ ఇస్యాసంభవ; శుక 
రజతస్య సామ నల్ వేన సంనర్దానత్త్వాల్, నచ స్మర్భమాణసత్యరజకవ్యైవ వర్మత్ర 
శుకావవభాన్స త్వేనాధ్య స్తత క్షింతి ఎాచ్యమన్య థాఖ్యాతి ప్రసంగాది త్వ్యత ఆహ., ,, 
స ్రతిరూ పజితి, స ర్యకఇతి స్థ తిః సళ్యరజతాదిః కస్య రూవమివ రూవవున్నేతి 
స్మ బ్రతిరూఫః స్మర్యమాకానద్భృ శ ఇత్యర్థ 8. సాదృశ్వోక్యా సృర్యమాణాదారో వ్యస్య 
భేదా న్నాన్యథాఖ్యాతిరిత్యు క్షం భవతి, సాదృశ్ళముపపాదయితి.. . .ప్రూర్వదృ్భ వేతి. 
దృష్టం దర్శనం సంస్కారద్వారా పూర్వదర్శ నాదవభాస్యత ఇతి వూర్వదృష్టావభాస్య, 
తేన సంస్నా_రజన్యజ్ఞానవిషయశ్వం స్త ర్యమాణారోో వ్యయోస్సాదృశ్వము క్షం భవతి 
సృ త్యారో వయోన్సంస్కా_రజన్య తాల్, నచ సంస్కార జన్య త్వాదారో వన్య స్టృతి 
శాప త్తిరితి వాచ్యం ద్లోమనం ప్ప యోగజన్యత్వస్యాపి వివక్షిత ల్వేన సంస్కా_రమాత్ర, 
జన్య త్వాఫావాల్ , అక్ర సంప్ర యోగశ బే గాధిక్థానసా మాన్య జ్ఞానము చ్య తే, అహం 
కారాధ్యా సే ఇంద్రియసం వ యో గాలాభాత్, నశచ్చ దోషసం ప్ర యోగసంస్కార 
బలాచ్చున్హాదౌ రజకముశ్చన్నను స్తీతి పరత్ర పరావభాస్యత్వలమణముపవన్న మితి సృతి 
రూవపూర్వద్భృప్ర వదాభ్యామువపాదితం, అన్యేకు "తాభ్యాం దోమషాది త యజన్యత్వం 
కార్యాధ్యానల కణము క్షమిత్యాహు9 అవశే తు 'న్ఫృతిరూవః స్మర్యమాణనదృళ,, 

నో ఓర 6 గె జల్ల న్ జ జో 6 ౪ బా 
సాద్భశ్యం చ (వమా ణా జన్యజ్ఞైనవిషయత్వం సృ త్యారోవయో3 (వమాణాజన్యత్వా 
త్పూూర్వదృషస్ట్రవరం తజ్జాతీయవరం, ఆభినవరజతా చే; ఫూర్వదృష్ట్ర త్వాభఖావాల్ , శథాచ 
(పృమాణాజన్యజ్ఞానవివయ ల్వే నతి పూర్వద్భృష్టజా తీయత్వం ప్రారీతికా ధ్యానకలతణం 
తాభ్యాము కం, పరత్రావభాసళ స్రైభ్యామ ధ్యాసమా కృలశ్ ణం వ్యాఖ్యాతమేవ, త్ర, 
సృర్యమాణగంగా దావభినవభుటే  చాతివ్యా ప్తినిరాసాయ పృమాకోత్యా దివదద్వయ 
మి త్యాహు3, తత్రార్థా భ్యా సే స్మర్య మాణసద్భశః పరత్ర పూర్వదర్శ నాదవభాస్వత ఇలి 
యోజనా. క్లానాధ్యానే తు స్యృతిసద్భృక; వర్మత సూర్షదర్శ నా దవభానత ఇని 
వాక్యం యోజనీయమితి సంశ్నేవః. నను అధ్యాసే వాదివి వ్ర తివత్తేక కగము క్షలతణ 
సిద్ధిరిత్యాశం కాాధిస్టానారోవ్య స్వరూవవివా 'బేఒవ్ 'పర్మ్రృవరావభాసిఇ తెలత ణే సంచా చాద్యు క్రి ఫిన్స త్యాధిష్థా నే మథ్యార్థావభాస సిస్ధేస్సర్యతం త్ర సిద్ధాంతఇదం లక్షణమితి 



వా. ౧.7] జిజ్ఞా సాధికరణమ్. ౧.సూ. ౧. 18 

ః నం జై గె అప mW nm FS = దృష్లావభాసః | తం శేచిదన త్రాస్యఢ వ్యాఖ్యా వతి వదంతి | చిత్తు 

హనిబంధనొ భమ బ్రతి । అన్నె తు మతే యనభ్యాస స్పది(వేకా గ re థన్వాన న్న అన్ ల య్ 
నయ *ససను ౪ ద్ ర తక ) డ్ య,త్స్కయదథ్యాస_స్తనై సవ వి తధర్థత్వక ల్పనామాచ చత్సత ప్రతి | సద 

భాజి త్యనస్య్వాన్వధ రావ భాసతాం న న్యఖిచరతి | తథాచ లోశేఒను 

1 
భ వక “శు క్రికాహారజతవదవ ఖాస తే ఏకళ ందృస్సడిషతయని దితి! కథం 

అలో ద జ క వు వా అ డి ఇ ౧5 wa వర్త ఖై ఇల 

మున వతంగాత నతవిషయొ రో  విషయతదలాణాంిి సహా 
రగా అస నాటి ns భా [న 

శాత బలి వా శనమాపహా-తం శేచిదితి. చేచిదనుథాఖ్నా మత్వా అన్ఫభథాత ఖ్యాతి వ చినోర శమాహ కం శేచిదితి. శేచిదన్సథాఖ్యాతివాదినో 

జన్య క్ర, కుకా దావన్యభర స్య స్వావయవధర న్య దేశాంకరస్థరూ స్యా దే రభ్యాస 

గ pe వ సక 5 Mp ret గ “ (గాం ర్ న్ నట. లే IN ఇతి వదంతి, ఆక ఖ్యాతి వాదినస్తు బాహ్యూశుక్త్య్యాటె' బుద్ధిరు వాత్మన్ ధర స్య రజ న్యూ 

భ్యాన అంకరిస్ప రజతన్య్స బహిర్వదవభాొన ఇతి వదంతిత్యర్థ 1: అఖ్యాత మతమాహా---- 

కేచివితె, యత్ర య స్యాథ్యా ర్తి లోకిద్ద స్తయోరర్థ యో శ స్తద్ధి యోశ్చ ఛేచాగ మూ 

సతి తన్తూలో భ్రమ ఇదం రూవ్యృమిల విశిష్టవృపప పశరబ్నతి నదం తిళ్ళర్ణః. తెరపి విశిష్ట 

వున్నా జ్య అడది రా స టర శ షు 3 ప్ గ చో నగ శ అమ? జర టో న (౬ 

వ్య పహిారాన్యథానుపవ తఆృాసిళిప్ట భాం లేన ఏకార్యఆ స్రగఎర్మ త, పరానభాసనమ' రితి 

భావ$. శూన్యమ ళమాహ---అ న్పేష్వితి. తనై బ్రపాధిష్టానస్య శుత్త్య్యాదెర్వివరీతధర కల్ప 

సాం వివరీతో విరుదో ధరో యస్య ప 
యా పాడ 

Ch ద్భా స్తస్య రజతా చేరళ్ళం తాన తః కల్పనా 

x శ A అ = ఆ జల లో లీ మాచతీక ఇ శ్యర్గ 8. ఏ తేవు మెము వర పరావభాస శషలకణనంనాదమాహా, , ,సర్వ ఛా 
(6; 

పీశ్రిషతి. అన్నథా ఖ్యాతి త్వాది పృ కారవివా దే౭_స్యభ్యాస$ వర్మత్స వరావభాస త్వలతణం 

న జహా తిళ్ళర్ల, శుక్రాపపరో తస్య రజతస్య చేశాంతనే బుదౌ వా సత్వాయో గాచ్చూూ 
థి రా 0 

నం ళ్ రం మ మార. గ దానా t పం చట్ ౪ ష్ నక్ష వ్ర కృతి అ వ్రయోగాచ్చుక్న సత్వ బాధాయోగాని a మువలి భావః 

ఆలోవ్యషహ్యల్వేన యు కృ పేకూ కస్య్యానుభ వ సిద్ద త్వాది త్య్యాహ . . 

నంతర కాలీనొ౭యమనుభ వక, 

వేతి. బాధా 

తశ్వూర్షం శు క్రి కీ కాత్యేజ్ఞు నాయోంగా (దృజతస్య బాధ 

మత్యతసిద్ధం మిఖ్యాత్వం చ వచ్చద్దేనొ చ ల, ఆశని నిరుపాధిశే శేజహూంకారా ధ్యా సేదృ 

హైంకముక్తాష బ బ్రహ్మజీ వాంతర భెదసా సవిద్యాద్యు హాధికస్యా న్యా వే సే దృహైంళమాహ._ 

ఏకఇలి, ద్వతీయచం ద్రనహి హితవ దెకవవాంగుళ్యా ది్పధా ఫొ తిత్యర్థ ౭. లకణ పృకరణోవ 

సంహా రార్భఇలిశబ్దః, ఛవత్వ భాన్టినశ్ళు-క్వ్యాబొ, ఆక్షని తున సంభవతీత్యాత్నీవతి .. కథం 

ప్రనరిలి. యత్రావరో మ భ్యాసాథిష్టాన గ్వం క్ర ౦ద్రియసంయు క్షత్వం విషయశ్వం జని 

న్నా ప్రీశళ్ళు కాదె” దృష్టా, తత్ర వ్యాపకాఫావాదా తానో ఊధీస్టానత్వం న సంభ వ తీళ్యళ్ళి 

శక్యా. ఎవ (వత్యోగాల్మే సీ ఫి, రే త్రీ-చి ఫూర్ణ ఇంది ద్రియాశ్రా హా విషయస్యాహంకాళా 

జె సద్ధర్థాణాం చాధ్యాసః కథమిక్యర్థః డ్ కన్యా వీమావా , ., సధో్టహీతి, పురోజవస్థి 



రొ, 

బాలా స్తల మలినతావ్యభ్య go | ఎనమవిరుద్దః పృత్య గాత్ర నప 

ల 
జో నా నాతా త్యాభ్యాస్పస్త సమత మఖం లవణము థ్యాసం పండతా  ఆవిచె 

కశ్వమింద్రియసంచు్నుక క్ష కషం, న న్వాత్త నో ఒ-వ్యథిహాన ఆ స్వర్ణం విషయ ఆస్వెవికమ EI 

తృతఆహా---యొుప్త బలె, ఇదమ్ సృత్యయానర్హ్డు న్యు వత్యగాళ నో *న చక్షుషా గహ తే 

నాల వ ము నుస్ఫృణ్మ అపమవిషయ తోరం టబ్రవిష్కినం ప్ర క్ త భ్యానలో భేన విషయ తోం 

గీకాలే శ్రంళ సర్గల యోర్య్చాధ స్ఫ్యాచిళ్ళర్త కత అన్య గ సృసనంభావనాం ప లిజాసీ కే ee 

డచఇతకేఐతెం ఆ “పూ నారొ వ్య దోూరెకని వె జానే మూర లన ; జ ఇర. అరు వ్ మ్స బక ళ్లు భ "సమాన ళ్వ్వమ శ్రమ సన వ్యావక ౦, 

ర్ న నవ _ తచ్చ భఖ'న్నప్రలు యు కసంశయినివృ తాదిఫలభిె క షం, తడావ భనళ్శన్న క (ఘుటితం మిష 

యకం, కన్న ప్యాజుక ౨. గ రవ్వాదిత మ లహాన' అొవదితి అయమంతా నియ మే 
ర 

నావిషయో న భిఐతి తత "పాతుమావా_అన దితి. రా RIAL య ఆన దల ఆన ః ప్ప ల 
రి 

1. 

స్త, భానమాన తె స్వదిళ్భర్థ * ఆస్యదర్భ బ్బిదాత్తా వ్ర అబించిళ ₹ కోన యుత 

య నోఒన స త్స త్య ఎ్రయాడహాంకారన్ర త్ర భఇ"సమాన త్వౌదిత్ వార$, న చాభ్యాసే 
య 

నలి భనమాన కం, ఊసు క్ నట స ఇత వరస్ప రా శృయిఇతి వాచ్య్చమనాది తె త శ 
స్ 
జీ 

వూర్వాభ్యాసే భా సమాగాత్ర నజ _త్రరాభా నొ ఢిఘోనత్వేసం భ వెల్. నన్వహమిత్మ్యహాం 

కారవిషయకభానరూవస్యాత నో భాసమానత్వం కథిం? తద్విషయత్వం వినా తత్ళల 
ఖ 'క్వ్యాయో'గాదిక్యతఅహ., . అవరో తు త్వచ్చతి. చశబ్దశ్ళంకానిరాసార 8. స్వ ప కాళ 

యా | 
క త్వాదిత్యర్థ 8. స్వశళాళత్వం సాధఢధయితి,,, వ పృత్యగితి, ఆబాలవండితమాత నసన్ఫంశయాది 

హూన్యత్యేన బ్ర వ సిద్దేశ స్వ వ్ర కాళత్వమి శ్యర్థః. అతః స్వ పృకాళ క్వేన భెనమాన తాప్ 
దాత్మ న్ ౬థ్య్బాసాథిస్టైన ₹ తరం నసంభపతీతి ఫావ$9, యదు కృమపరొతా ధ్చానాథిహైనత్వ 

శ్యేంది, యసనంయు కలరా గానా క్వ వ్యావకమి తి కత్రపా =, న చవొయముతి, తత్ర 

Pee పృత్య మెఒపిపి. ఇంద్రియాల హ్యయ్య్యర్థు దాలాఅవిపక్నకి తల 
)౨ద గిలకటాహాకల్బం నభో మల్నం పీళ మిహ్మఐ మవ రోత్త మ్మ సంతి, సై దియ 
5 సి రం తీస్తా ) ల్రాంద్రి, 

గ్రావ్యాక్వం నా స్తీతి వ్యఖేచారాన్న జ వ్యా ప్రీ, ఏతేనాశానాళశ్ర నోసా ౧ దృశ్య "వాన్నా 
ధ్యాస ఇక్య-పా స్తం. సీలనభసో స్పదఖా చే=_ ష్య భ్య్యానదర్శనాల్, సీదాంలే ఆలోకా ధ్ 
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మన్వంం తే, తది(వేకేన చ నస్తుస్వరూ పావథఛారణం ఏిద్య్యమావాం! | 

కైన సతి యత్ర యద ధ్యాస త్త త్ర క తేన దోసేణ గుణేన వా౭ణు 

మాత్రే ణావి సన సంబభ్యలే | 'తమతమవిదా; స ఖృమాతానాత నొరిత 

రత రా థధ్వాసంవుకసృత్య సర్వ ప్ర వమాణ వ్రమెయ వనషవవాో రా 

లాకికా ౫ దిక్రాః అ § 3 ఢా సా సతి లెక వై దికాళ్ళ వ్రన్ఫృత్తాః | సరళి చ శాస్త్రాణి విధ్ధిప్కృతిమెధ 

మాన వఠరాణి క కునరవిదచా*వదింషయాణి పతుజూావీది వవ కురా థం పునర విద్శావ స మ్ వే న. గ రారా 

గాన శా స్తాణి చేతి? ఉచ్నలే | చేహేం,ది యానిష(వాంమమా భీ మాన సి W స 
కారచాక్షు షవృ త్పివ్య క్ష కసాత్ష్ వేద్యత్వం నళపీతి శ్రేయం. నసంభావచాం నిగమయతి.._ 

బెవమిలి. నను బ్రహ్మజ్ఞాన నాశ్య కేన సూ, త్రితామవిద్భాం ప్ త్వ అ ధ్యాన; కిమితి 

వర్గ్యత ఇత్యశఆహం---త మే శమిగి.ఆకీ ప్రంసమాహితము క్షలతణలక్నీ కమభ్యాసమవిద్యా 

కార్య త్వాదవి చేతి మన్యంత ఇత్యక్ష్యం. విద్యానివరర్హ ర్న సల షచ్బాస్నావి విద్భాశ్వ్టమిత్యాహ 

తదిషవేశే నేతి. అధ్య న్తని శే ఛేనా ఫిస్టానర్వరూ పనిర్థారణం విద్భ్యావమభ్య్యాననివ రర్షి కామా 

సురిత్యర్థః. శథాసి కారణావిచ్యాం త్యక్త్వా కార్యావిద్యా కిమిశి వర్ష్య లే రత్రాహ--_ 

తే a తతి. తన్మిన్న ధ్యాసే ఉక్త న్యాయేనావిద్యాత్మ శే సల్రితృర్థం, మభూలావి ద్యాయాస్సు వం 

వనర్భ త్వా దర్శనా తా, ర్యాళ్య నా తస్యా నర్థత్యజ్ఞావనార్థం తద్వర్గ నమిడి భావః. 

అధ్య స్తక తగుణదో ఘా భ్యా మధిష్థానం న లివృత  ఇత్య బ్రమ రా స్థం. వనవమభ్యాసస్య లక్షణ 

నంఫఛావే ఆకా (వృమాణమాహ_త మే క మితి, తం వర్ణిత మేళం సాక్షీ వ వృళ్ళతసీద్ధం 

పురస్కృత్య హేతుం కృత్వా కౌకికః కర రృశా మ్మ యో మోకశా స్త్రీయే శేతి త్రి విధో 

వర్తత ఇత్యర్థః తత్ర విధినిషేధపరాణి కర్మ శా స్త్రాణ్య గో దాదీని, స 

ని గ 

కవ 
Uy 

నిషేధళూన్న త్సగ్భ)వావ రాణి మోకువరాణి వేదాంశవాక్యానీతి విభాగ. వ 

దరిదహార హేతు స త్యతయసి ద్ధైజప్ (పను రాంహరం వృచ్చృతి---కథ 0 పున 

సృమాతా స విషయ ఆక మూ యేఘాం 

హారి, త త్తక్స) మేయ వ్యవహార శే హరురూతాయాః 

క 

య 

న. తార త త్వా షస ]Jమాణా నా మువిచా బ్రవద్వొిషయశత్వం 

యద్యపి చ త్య కం తథాపి పునరపి కథం శేన (వమా జేనావిద్యావ ఏ వ్వ్వషయజ్వమితి 

వ యోజనా యద్వా అవి ద్యావద్విషయాణి కథం వమాణాని స్యుకో ఆ శృయదోపాద 

పామాణత్వాప్త తెరి తా యక్ త్ర వమాణవ, మ, న్నే వ్యవహా రార్జావ ట్టి లిం కల్టంగకాను 

మసం చా హు 'ఊచ్యతి ఇ త్యాదినా “తస్తా? దిళ్యం చేన, చేవద తృకర్తృకో వ్యవహార 

యది) సదీయ చేహాదివ్వహం మమాభ్యాసమూల స్పదన్వుయవ్యతిశే కానుసాంి త్వాల్ , య సం 



16 రత్న పృథాభూషి తే, శాంకర బ్రహ హూ సూత్ర భాస అ, ౧. 

రహితస్య వ్ర మూాతృ్భ'తా(నువవకతౌ వృమాణవృవృ త్త్స్వృనువవ్లో పోక | న 

దీం ది ప్రయాణ కార్టి న నుపాదాయ శ్ పయో ధివ్యనవోరస్సంభ వతి న చాధిి 

స్టానమంత రేల ఆం డి యా౭ణాం "వ్యా పారస్పంభనతి | న చానధ్యస్తాత్ 

భావన బేహేన కర్చద్యూ సిడ్కియతే | నై త్రని సృన్సన్యన్న న్నసంగ స్వా 

తను వృమాతృత్యమువవ వద సల! నచ వ వ్రమాతృత్వమంత రణ ప్ర పమాణ 

వృవృత్తిర స్తీ! తస్తాదవి వాానవ్యమయాే బ్యాన ప్రత్యమాదీని ప్రమా 

కత్తథాా యథా మృన్తూలో భట ఇతి వ్రయోగక, తశ వ్యతిశేకం దర్మ్వయతి-- 
చేహాతి, దేవదత్తస్య సుషష్తావధ్య్యాసాభా వే వ్వ్యవహారాఖి వా దృష్టః, జా గక్స కప్ప 
యోరధ్యాసే సతి వ్యవహారఇత్యన్వయ స్సు ఎకు త్వా న్నో కః. అనేన లింగ కారణ 

తయా థ్యాసస్సీక్ట్యతి, వవవారయూావ' కార్యానువపత్త్యా వేతి భావః. నను మనుష్య త్వాది 

జాతిమతి దేశే వా2_హమిత్యఖిమాన మాత్రాద్వ్యవహారసి స్పిద్ధ్యతు కిమిం ది యాదిషమ మమాఖి 
మా నేనే క్వాశం క్యా వాన కీని, ఇం దియవ కదం లింగా జేరవ్యువర కణం య. 

దీత్యాదిపద్మ ప, రయోగాల్, కథాచ వ్రృశ్యత్లింగాది వ యుక్తో యో వవహారో ద దృహ్టా 
అనుమా తా శ్ర తాఒవామి క్యాదిగావః స ఇంది యాడదీని మమ తాస్ప దాన్యగ్ఫహీ తా 
న సంభవతీక్యర్థ 8. యద్వా తాని మమ కనాన పాదాయ యో వ్యవపహారస్ప 
నేతియోజనాా, పూర్వత్రాను పాదానానంభవ క్రియయో ేకో వవవారః కశ్తేతి 
కప పళకయస్సాధుః. ఊఉ _గేరత్రానుపాదాన వ్యవహారయో శే కాళ్ళ కర్త కతా 
శ్రత్సాధుక్వమితి ఛేదః. ఇంది యాదిషు మమేళ్య ధ్యాసాభా చే౭.స్ధా దేరిన TES 
త్వాదివ్యవహారో న న్యాధదితి భమ. ఇంద్రియాధ్యానేవైవ వ్యవవారాదలం చేప ఢా 
నేచేత్వత ఆహా_నచేతి. ఇం ది చ్రియాణామధిష్థానమా శ శ్రయశ్ళరీరమిళ్యర్థ 8 గ్వసాక 
నా నంయు క్షం శరీరం కేసాదా శ్రయః కిముధ్యా సే శక్యశ్రావా..న చానధ్యసక 
భా-వేనేలి. అనధ్య_స్పఅత క్యేభావ ఆత్మ తాదాత త్యం యన్న EE లేశేశ్యర్థః. “అనంగో హీ 
శు తేరా ధ్యాసికవీవ చేశ క, నోన్ఫంబంధో న సంయోగాదిరితి భవం, నన్వాత ర 
చేహాదిల్గిరాధ్యాసికనంబంధో౭వి మాస్తు, స్వత శే శనతయా వ ర్రహానృత్యోముశ్తే లి 
నచ సుషుపౌ వ వ్రమాతృ త్వాపత్హిః కరణోవరమాదితి తత్రావా, న వైతస్మిన్నిలి. 
శృచుత్వం క హా వృమాతృశత్వం వ్ర వమాయది నిక్యచిన్లాతు తర్తాా కమ 
కరణ వైయ నం చ యది వ క్రేహత్రం, తదా జగ దాంధ్య వ్ర వ నంగ; వృ ల్తెరడ తాల్, 
అతో ; వృ న్లో బోధః వ్రమా తదాశ్రయత్వ (వ్రృసంగస్యాత నో వృత్తిమన్మ నస్తాదా తా 
ధన్బసం న సంభవకీరి భావః, 'ఉహర్యధ్యాశ స్కె కద్ధర్తాధ్యాపే  భాసరీత్యతరార్డేం, 
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ని శాస్త్రాణి చేతి. సళ్యదిభిళ్చావి శెషాత్ . యథా హి వశాదయ 

శృ భ్రాదిఫిః శొతౌదీనాం సంబంభఖ సతి శొఛ్రాదివిజ్ఞానే పు సృతికూలె 

జాలే తతో నివ నివ ర్తతే, అనుకూలే చ ప ప్రవ కలే; యథా దరదోద్యత 

కరం వురుషమభిముఖముసలభ్య ' “మాం ౫ హంతుమయమిచ్భ”లీతి వ పలా 

యితుమారభంపే, హరితతృణవూర్ల పాణమువలభ్య తం వ్రత్యేఖిముఖీ 

భవంతి; వవం పురుషో అవీ న్ర వ్యుత్పన్న చిత్తా! క్రూ,రదృషఫ్ట్రినాక్రాశతః 

ఖస్తో ద్యతక రా౯ బలవత ఉపలభ ర్ట తతో నిశ శ ర్లంతే, తద్వివరితాన్న0 

త్వఖిముఖీభ వంతి. అతస్నమానః సశ్వాదిఫిః ప్రృదుపూణాం వమాణ 

తా బ్రల్మేన! (సృమాళే త్వం వమూాస్తీ ఏలి వదంతం (వ త్యాహంాన వేలి, తస్తాదాత నః 

వ,మాతృ త్వాదివ్యవహో రార్భమ ధ్యాసో ఒం౦గీక ర్హవ్య ఇత్యనుమాగార్థాపల్త్ గ్ర 8 ఫలమువ 

సంహార తి. తస్తాది లి. వనూణస త్ర్వాదిత్యర్గ 3. యద్వా ప్ర వపమాణ, ప (వశం నమాధాయా 

సవం పరివార తి. శస్తాదితి. అహమిత్య ఛ్యాసస్య ప్రమహ్రంతర్ణక్షలే క్వ నాదోషళత్వా 

దవిద్యావదా శయాణ్యపీ (వ రాణా న్యేవేలి యోజనా, సతి (వృమాతరి వశ్చాద్భవక్ 

దోషఇత్యుచ్వ తే యథా కాచాది; అవిద్యా తు ప్రృమ్శాశ,ంకర్ణ త త్వాన్న దోవః, 

యేన ప్ర త్యమాదినామప్రామాణ్యం భవేదితి భావం. నను యదుక్తమన్వయవ్వ్యతిరే కా 

ఖ్యాం వ్వవహారో = ధ్యాస కార్య ఇతి తదయు క్షం విదుహిమధ్యాసాభ వే౭పి వ్యవహార 

ద్భ "ప్రేరిళ్యత ఆహ పశాదిఖిఢ్చేలి. చ శబ్ద శృ్ళంకానిరాసార్థ?. కిం విద త్త ఏం “ బవ 

స 'తి సాకుత్కా రక! ఉత యౌ క్రికచ్యూశ్తానార్త భేదజ్ఞానం! ఆశే 'బాధిళా ఫస 

సొనువృత్త్యా వ్యవహారిఇతి సమన్వయసూ శ్రే వత్య లే. ద్వితీయే పరో క్షజ్ఞానస్యా 

పరో తభ్రాంత్యనివ_ర్హక త్వాద్వి స కీనామవి వ్యవపహారకా లే సశ్వాదిభిరవిశేమాదధ్యాన 

వ్తేషన తుల్యత్వా ద్వ్యవహారో 2.భ్యాస కార్య ఇతి యుక్తమిక్యర్థఃఅత్రాయం ప్రయో 

గ$---వివేకినో ---అధ్యాసవంత$_వ్యవహిర త్వాజ్ . పశువక్ష్యూదివదితిత త తేసంగృవావా 

కకం వ్యాకుర్వక్ దృహ్లాంతే హేతుం స్ప టయ. యథాహీతి. విజ్ణాన స్యానుకూల త్వం 

వ, తికూలత్వం చేహ్హానిష్ట సాధననో చరత ౦,తచేవోదాహరలి. _యాఢేతి. ఆయం దండః 

మదనిససౌధనం-దండత్యాల్ ఆనుభూతదండవత్ , ఇదం. త్భేణం మదిష్ట్రసాధనం_ అను 

భూతజారీయత్వాల్ . అనుభూతతృణవదిత్యనుమాయ వ్యవహరంతీత్యర్థః, అధునా 

హతో? వతధర్మ తొమావా. నవమి తి. వ్యుశ్చన్న చిత్తా అపీళ్యననయ౩. వివేకినో 2 వీ 

త్యర్థృ ౩. ఫలితమావా, అతఇ లి, అనుభ వబలాది కర్ణ 8. సమానఇలి. అ ధ్యాసకార్య ల్వేన 

తుల్య అర్య: నన్వస్థ్యాకం వృవృ త్తిరధ్యాసాదితి న పశ్వాదయో బ్రువంత్కి నాపి వ 
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వ మేయవషవహారః. స వ వీద వవావి వెక భూరకః ప త్వ వ మేయవ్యవవహారః, పక్నాదీనాం చ ప్రి ద్ద ఎరా ముని వూ సక పృత్వ 

చఎదివ్వవహో రః. తత్సామాన్యదర్శనాద్వ్య్యూత్ప _త్రీమళతామవి పురు 

పూాకాం వృత్వతాదిన్వన నవోర _స్తత్కాలస్పమాన స్తత నిశ్చయ తె, 

రి న అరల 0 | షం 
శాస్త్రియ తు వర్ణివ "రే యద్యపి బుస్థిపూర్వ కార నావిదితాషత నః 

పఠలోకసంబంధ మధిక్రయ ఈ తె తథావీన “దాంత వెద్యమకో నాయాద్య 

తీతమహేత a హాయే, ఆది భఖేదమసంసా ర్యాత్మే త _త్హృమధికా ౭౬ పము తే, Es 

అనుప యాద ధిక చే.విరోథాచ్చ. (ప్రాక్చ తథాభూతాత తే విజ్ఞానాత 

ప్రవర్త రమానం తొస్త స్ర్రమనిద్యానద్విసయత్వం నాతివర్హలె. త శాహీ_ 

'బచావహాణో యవేలేితాందిని శాసాణి ఆత ని వరా శ మన యోా౭_వసా 
J ERs , 9) రీ ea \ థి 

పా మేశకళ్స)శ్యతం, ఆకస్సాధ్యవికలో దృష్టాంత ఇతి నేత్యావా---వశ్వాదీనాం చేతి, 

'పేపామాత్తా నాత్త నోర్దానమా త్రమ స్టే న వివేక, ఉవబేశాఫావాత్, అతస్సామ గీ 

సా 

అటి . Hu టు డ్ కవ, శా గా = ఇ న త్వాద ధ్యాస స్తేషాం త్ర ద్ధ ఇతృర్థ3. నిగమయతి.---త త్చామూ న్వేతి. తె వళ్వాదిళ్ళి 

సామాన్యం ప్యవహారవ త్తం కస్సృ దర్శనాద్వి వెకినామపవ్యయం వ్యవహారస్పమాన ఇతి 

నిక్పియతఇతి సంబంధ3 సమానతర్షం వ్యవహార స్యాధ్యాస కార్య క్వెశేత్యు_క్ష క్షం ప్రరస్తాల్ , 

త త్రోకాన్వయవ్యతి రేక సారంయ తిత తొల ఇతి. త స్యాధ్యాసస్య కాలవఏవ కాలో 

యస్ట స తత్మాలక, యదాఒ.భ్యాన స్తదా వ్యవహార$, తేదభావే నుషుప్తా తదభావన 

ఇత్యుక్తాన్వయాదిమానితి యావల్, అతో వ్యవహారలింగాద్వివేకినామవీ చేహాదిష్వ 

వహంమమాఖిమానో ఒ_ స్తీక్య్వనవద్యం. నను లౌకికన్య _వవహారస్యా ధ్యాసిక త్వే౭..ీ 

జూ్యోతిష్టోమాదిరూ పవ్యవవోరస్య నా ఛ్యానజన్వక్వం, తస్య దేవో తిరిశ్తాకృజ్థానపూర్వ 

కత్వ్యాదిత్యాశంక్య హాళువముంగీకరోతి._--శా రీ చ్ర్రయేల్వితి. క కర్ణి కథం వైదికకర్య రో 

ఛ్యాసజర్యళ్వసిద్ధం ఆ సళ ౦కు కింత, చేహాన్యాక, ధీమా కను. పేక్షీతం? ఉొశాళ్త 

తత్త జ్ఞానం! ఆకే తస్యా ధ్యాసా బాధక త్వా శల్సిద్ధిరిత్యానా._ కథాపీతి. న ద్వితీయ 

ఇత్యాహ.--న వేదాంత ఇతి. తుత్పి పాసాదిగ్ర న్లో జాతివిశేషచానవాం సంసారీతి 

జ్ఞానం కర ర్య మేక్షీతంన తద్యివరీతాత్మ త్ర తీ వక్టైనం, అనువయోగాల్ వ వృవృ్షి బిబాభ 

క త్వా చ్చేత్యర్థ 8. శా స్ర్రైయకర్య శో౭.ఛ్యాసజన్యత్వం నిగమయతి. తశ. అధ్యాసే 

కిగమం౦ం మ్రమాణయ తి, ాతథాహీతి, యథా (వశ్యమెనుమా నార్జావత్తయో౭ధ్యా నే సే 
జ రతం ‘ 9 Ce క జ్ ప్రమాణం తథాగ మో౭వీక్యర్థః. బ్రావాణో యశేతి “నహ వై స్నాశ్వా ఖిషేతి 

ఆఫ్ట్రవర్ష ముపనయీత* “కృష్ణ కేళోఒగ్నీనాదథీ తే త్యానమో బ్రావ్యణాదివకైరధికార 
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వి శెషాథ్యాసమా శి, ని త్య ప్ర పవ ర్రంతే. అఛ్యానో నామాతసి సృం_స్తదు ద్ధి 

రిత్వ వో చామ. తద్య థా. వ్ర త్ర శాక్యాదిషు విక లేషు సకలేషు వా 

అహా మేవ వికలస్నకలో వేతి బాహ్యాధ ర్యానాల్మే న్వధ్య్వస్వతి; త థా 'దెహ 

ధరా౯ 'సూలోఒహం కృశఒహం గెారో=హం తిహౌమి గచ్చామి 
దాక థి [్ష 

లంభఘుయామి వేతి; ర; తథం ది, ది యభర్తో నూక ః స్పబో బధిః కాణ్ ఒన్ట్ హ 
రా | ~ ra — గ్ 

మిల; కాంతణరణధ ర్యాన్కా మసంకల్పవిచికత్సాధ్యవసాయాడిః . లువ 

మహం ప ప్రక్యయిసమ తిపస్వప్ర పృణారసాటుణి ప పృత్య గాత్మన్నధ్యస్య తం 

త్యగాళ్మ తానం సర్వసాయుణం తద్విపర్య మేణాంతకరణాదివ్వథ్య 

వీవమయమనా దిరనంతో నే నై నర్దిసోం. ఫ్యానో ఏింథా్యాప్ర పృత్యయ 

దాం వర్తాద్యపిమ నినమనువదన్న భ్యాసం గమయతీతి భావః. వివమఖా గనే వ్ర కమ మాణ 
9 

సిబ్ద౭.పి కస్య కతా త్రాధ్యాస ఇతి కరా తముచెవార్తుం లతణం స్థారయలి-___. 

అ ఛ్యానో నామె మేత జాదాహాొ ద్య ఛు ఛలి. కల్ల తలం యథా స్ప్యం భవి | ఫథ్టోోదా 

హ్రియళ ఇత్యర్థః. న్వదేహాడ్నే దేన ఎ్రత్యమాః ఫుత్రాదయో బాహ్యా, తద్ధర్థాక సాక షై న్ లి 
ల్యాదీకా చేహవిశిహ్హైక్షన్య న్యస్వతి, కద్దర్య జ్ఞానాల్ స్కి ం సక్తుజృధకానధ్యష్య రీశ సర్గః 

ఛేదాపరో మజ్ఞా నె ₹ కద్దర్థాధ్యాసాయో హాల్ అన్యథా ఖ్యాత్యనంగ ౪ కర్రా చలి ద్ర,ప్రవ్ఫం. 

చేపే హీంద్రియథళ్షాన 'నోవిళిప్టాత్సన్యధ్యస్యతీతృాహ---క శతి. కృృశ త్యాడిభర, వలో 

దేహో కదరాళ్ర ని తాదాస్తే్యన కల్పిత ౪ "ఏ క్తద్ధరాః సాతూదాత తన్వధ్యస్తాఇతి మంతవ్యం, 

జక వ్రక్యగూగే సాక్నీణి మునోభరా భ్యసమాసా-_ కథాంక॥కరణోలి. ధరాభ్యా 

సముక్తా్వా తద్వ దేవ ధర ర భ్యాసమాహ వవమివి. ఆంతుశకరణం సాక్షీ ఇ్య భే దేనాధ్య 

స్య తద్ధర్థాక కామాడీనధ్యనృలీలి మంకఠవ్యం. న్వవచారా మనొవృత్తయి, స్రాశి 

(టు 

లో మ్యు నాసజ్జ్ఞడదుః ఖాత కాహంకారాదినిల వీణతయా సచ్చిత్సు ఖాత క ల్వెనాంచతి 

బు బర నన అందాం డా Cc వాం గన్ ప న్ అ ఇ LT న (ఇ pe వక శతే ఇతి వ! * ఎివమా త్యృన్య నాతృతద్ధర్థా ధ్యానము ద హృత నాత్మ న్యాల్మ 

నోడిపీ సంసృష్ప బ్వే నాధ్యాసమాహ---కంవేతి. అహమితృ ధ్యాసే చిదాత్మ నో భానం 

వాచ్యం, అఆన్ఫథా జగదాంధ్వాపే ప్రే, న చానధ్యస్త స్యాధ్యాసే ఇానమ స్, తన్గాద,జ 

'తాదావిదమఇ వాత త్మనస్పంసర్షై భ్యాస వస్ట్రవ్య9. 'తదిషవ వరయ ణో" తి త సధ స్తస్య 

జడస్య వివర్య్భయో2-ధిష్టానత్వం చైతన్యం చ కదాత్తనా స్టిశమితి యానల్, తత్రా 
ర WW 

జ్జ శేనలాత త నస్సంసర్ల కః, మనస్యజ్ఞానో వ వహితస్య దనాోజొ మునడవహిత సే తి విశేవ9, 

Cc = క్ న © a ? నఎవమాత్ర ని బుద్ధ ద థ్యాపాణ్ కర్తృ ళల్వ్వదిలా? 8, బుద్ధ్యా దే వాల్తాధ్యానా 

న్ చై ఎశన్యలాఛ ఇతి భావః, వర్ణి ధ్యా మువసంపహార తి... వీ వమయమితి. అనాద్య 

x 
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రూపః క_ర్తృత్వభో కృత పవ ర్తకస్పర్ణలోక వృత్యతుః. అస్యానర్థ 

హేతోః ప్రవోణాయా లైకత్వవిద్యాప్రతివతృయే సర్వే వేదాంతా 

ఆరభ్యం లె. యథా చాయమర్థస్స ర్వెషాం వెదాంతానాం, తథా వయ 

మస్వ్యాం శారీరకమిోామాంసాయాం ప వదర్శయిమ్యూమః. వెదాంత 

మామాంసా*ా్తస్య వ్యాచిఖ్యానితన స్యెదమాదిమం నూ సూత్ర మ్. 

విద్భాత కకయా కార్యా ధ్యాసస్యానా ది త్వం రన ఇతి 

వృవావాతో నై వై సర్లికత్వం. _ వీవము పాదానం నిమిత్తం చోక్షం భవతి. జ్ఞానం వినా 

భృంసాభావాచానంత్యం. కదు క్షం భగవద్దీ తాను. —'న రూపము సే స్యహ కథోవలభ్య తే 

నాంతో న వాదిర్న చ సంవృతి స్ట త్రి [౧౫.3], సూతుముకా స్వరూవమాహా.--- 

మిభ్యేతి. మిథ్యా మాయా శయా (వృతీయతఇతి వ్రృత్యయః కార్యవ్రవంచు, తత్ప్రతీతి 

శ్చీ త్యేవంస్వరూప ఇక్యర్థ$-శస్య శార్యమాహ=క ర్త ఎ క్వేలి* పృమాణం నిగమయ లి 

సర్వేతి. సామ వతృత, మేవా ధ్యాస ధర్మిగ్రావాకం మానం, అనుమానాదికం తు సంభవ 

నార్థమత్యభి ప్రేత్య గ పృత్వతోవసంహారః కృత8. ఏవమభ్యానం వర్గ ృయిత్వా త త్పాభ్య 

విషయ వృయోజ నే దర్శ్మయతి----అ స్యేతి. కర్త ర్త శ్వాద్యనర్థేతోర ఛ్యారన సమూల uy 
స్యాత్యంతికవినాశో మోత, స శేశేత్యత్ర అవా---అక్తేతి. బృహ తెక్యసామా తా. 

PF 
రన్య (సృతివ తః శృవణాదిఖిర ప్ప వ తిబంభేన లాభ సన్యా “ఇత్యర్థః విద్యాయాం కారణ 

మాప _సర్వఇలి. సఆకభ్యంతే ప అధికృ్యత్య పొచార్యంత ఇత్యర్థః: విచారిత వేదాంతానాం 

బ్రహ్మాత్తైక్యం విషయో మోత ఫలమిత్యు క్ర కం భవతి. అభ్థాక్తద్వచార "క కళా న స్తవ 

శేఏవ విషయ ప్రయోజినే ఖతి జయం. నను చేదాం లేవు ప్రాణాద్యుసా స్రీ ఇనాం ఖానా 

దాశెక్ళమేన లేహామర్థఖలి కథమిళ్యక ఆహా --యథా చేతి. శరీరమేవ శరీరకం, కల్సి 

త్ తన్ని రీరకో ఎ తత్వ ్న వాసీ జా జీవ స్తస్య (బ్రవ్గాత్వవిచారో మీమాంసా తస్యామిత్యర్థ ః 

ఉపా కీ సేనాం చి త్తేకాగ గృ గద్వారా ఆ త్తైక్యజ్ఞూ నార్థ త్వా త్త త్త ద్వాక్యానామప్ మహా 

తాశ్చర్యయమెకృఇతి న్ పతే. ఏవమధ్యాసోక్హ్యా ద్రహాత్రెక్యే విరో ధాభావేన విషయ 
పృయోజనవశ్త్వాచ్చా స్త్ర స మారంభణీయమి శి దర్శితం. ఇతి | పృథమవర్థ కమ్. 

విచారస్య సామోద్విమయా వేదాంతాక తేషాం గతార్భత్వాగతా ర్ధ త్వాభ్యామా 
రంభసంచేహే శృళ్ళన్నస్య వేదస్య విధివర త్వాద్వి భేశ్చ “అథాతో ధర రృజిజ్ఞాక సేత్యాదినా 
ఫూర్వశంత్రే ఇ పొచారిశత్వాదవగతార్భా నీవ వేదాంతా ఇత్యవ్యవహితవిషయాభావా 
న్నారంభ ఇతి స్రైపే బ్రూలే---వేదాం లేలి, వేదాంతవిషయక పూ జిళవిచారాత్మక శా 
సస్య వ్యాఖ్యాతుమిష్టస్య సూ, కృసందర్భ శ్యేదం వ, థమసూ శ్రమిత్యర్థః. యది విధిలేవ 
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త ఆథళబ్ద ఆనంత ర్వార్థః పరిగృహ్య లె; నాధథికొారార్క, 

వెదార్థస్స్యాత్రదా సర్వజ్ఞ బాదరాయణో బ్రహ్మ జిజ్ఞాసాం న ద్రాయాళ్ , 

మాగాభావాత్, అతో 'బృవ్దాణో జిజ్ఞాస్యతో్వో క్యూ శేనాప్ తంత్ర ణానవ త్ర 

పర వే దాంతవిచార ఆకంభణీయ ల నూ ue ల కృద్ద రయ శి కచ్చ" వ్యాచిఖాసిశ స్య తి 

వ దేన భాహ్య కారో బఫైె చే తి ద్వితీయవర్షకమ్. 

వ్వం వర్తళద్వయేన. వెదాంతవిచారస్య కర్తవ్య శాయాం విషయ వ యోజన 

వ త్త ్వమనవగ తార్భశ్వం వేతి మాతుద్వయం నూ శృ స్వార్థ కార్భం వ్యాఖ్యాయాకర 

వ్యాఖ్యామారభమాణ? పునరష్టధి కారిభ "వా భౌ వాభ్యాం శా స్తారంభనం దేహా నతి 

అథ శబ్ద స్యానంతర్యార్థ క కతో ఏకు అథి కారిణం సాధయలి. కాం 3 wy త ర్రైభళబ్ద ఇలి, సూత్ర 

గ్ అం ॥ గ అడ న af ట్ల ఇత్యర్థః. 'మంగళ "నంతరారంభ్న వ శ్న కాల్సో షె స్రప్వథో అ లై అధ శబ్దస్య 

బవావో=_ర్థాన్సంతి. కత్రా 'థయోగానుకానన మిత్య క్ర సూల్రై యథా౭థశబ్బ 

ఆరంచార్భక యోగ శా స్త్ర మారభ్య ఇతి తద్వద్శత, త కిం న స్యాదిత్యక ఆహా నాధి 

కారార్భ బతి. ఆయుమాశయం9, కిం క్ కదం జ్ఞ నేచ్యాపరం 0% ఉత విచార 

అత్ర 2 హా . 

ఆమ్నాయానె క కననిద్ధమా వచు భ్యాంక సకం 

ఆనందఫ ఘనమౌవూర్హ మాత్ర, జో, బ్రతిరుపాస్త్య హూ, 9 

నమ స్త్ర య్యంశ శాంచారవివితై కచటీయ సే 

వా వమ త్రభసంహర్త్రే వ్యాసకేసరిచే సలే. ౨ 
స్తువనొ'వా తమస్తోమభానుభావము పేయువ$, 

స్తుముస్తాన్భగవ త్పా దాన్భవరో గభిషగ్వరాన్' . 3 
యద్వాణీద్యుమణిధ్వస్తా మన్ వా ధ్వాంతసంతతి;, 

శ్రిగురూన్భావయామస్తాం స్త్ర న య్యంతామ్బుజభాస్క_రాన్. rf 

కీ మదేశిక సాదాబవరి చర్యాబలాదహం, 
wD టి పె 

భామ్యానుగాం ద్రవ్యాసూ త్రవ్భృ త్తిం కుర్వే యథామతి, ౫ 

ఇహ ఖలం భగవాన్మాదరాయణ; చ్రమావక్స వృత్త్యేవయికమా పాతక స్త్ర న 
య్యాంత వచోశ్స్ర వృతి పన్న మను బంధజాతం న్యాయతో నిశ్లేతమిదదారచయాం చకార. 

అత్ర అధశబ్దేన సాధనచతుష్టయసంపత్తానంకర్య మచ్చ తే, ఆత$శబ్దేన సాధన 
చతుష్ట్ర యస్య సంభఖువనా. ద్రవ్యాజ్జ్ఞ సా ఇత్వ నేన అజ్ఞాత ల్వేన విషయత్వం, En 



ఏఐ రత్న పృభాభూవి లే, శాొంకర బ హనూ భామ్ళు [అ ౧ 

జిజ్ఞాసాయా అనధికార తా్వ్వల; మంగళస్య చ వాక్యా ళా సమన్యయా 

భావాత్; ఆర్థాంతర ప్ర యు ర్త ఏవ హ్యాథళ్ బ్లః శ్రుత్యా మంగళ 

చు యూజనొ భవతి; సూర్వవకృళా "పళతటూయాళ్ళ్చ ఫలత అనంతే ర్యా 

వ్ 2 ర 5 | ~~ లతకం? అ చే అథ శబ్దస్యారంభార్థ క్వే బృహ్యజ్ఞా 

డg మ్ RIN నణానంగళకః తస్యా అనారభ్యత పత న హీ పృత్యధికరణమిబ్బా క్రియల 

సేచ్చారభ్యత ఇతి సూత్ర్రార్గస్సా ఫ్ 

కింతు తయా విచార. న ద్వితీయ. కర్తవ్య్వపదాభ్యాసోరం ఏనా నహారలక 

కతాయోాగాల్. అభ్యాహ్ళతే చ శస్మిక్ శేశైవారంభోక్తేరగశబ్దవై యర్థ్యాల్ 

కింత్వధి కార సీద్ధ్య ర్థమానంత ర్మార్థతేవ యుతి. అధునా సంభ "వితమర్థాంశరం 

దూషయతి-నుంగ సృ, వా క్యార్థ్" విచారక ర్తవ్యతా, న హీ క మంగళన్న 

కర్తృ త్వౌవినాన్వయోడా స్తేత్యర్థం. నను సూ త్రకృతా శాస్త్రాదొ' మంగళం కార్చ 

మి తృథ శబ్దః (మ్రృయుకృృఇల జన్ సత్యం. న తస్యార్థో మంగళం కింతు తచ్చ వణ 

ముచ్చారణం చ మంగళకృత్యం కరోతి తదర్భ స్తా్టనంతర్య మే వెత్యాపా---ఆర్థంంత శే ఫ్రం 

త్ర తరం ,శుత్వా వశే శోంటకీ వ శ వణపదోం కారా ఆర్జాంతరమానంలళం శ్రాత్యా శృవణెన శంఖవిణాది నాదృశ్ళ జఅపదొం కా రాథ 

శబ్ద యో; (శృవణం మంగళ ఫలకం. స నా ద్వా వేత " బవ్వాణ ౩ పురా 

కంఠం బిశా ఏసి ర్వా లేశ శస్తాశాంగళి కావుభా బి స్మరణాదితి ఛావం, నను ప్రద 

చో మిశ్యేతి మే సృక్ళలే నతి “అథ మళం "ప్రముక్సక్య' ఇళ్ళ తృ వూర్వ 

(వ్రకృ ఆార్థాదు త్తరార్థస్యార్థాంకర త్వార్థ్ ఒధశబ్టా దృష్ట, తథ్యాత్త కం న స్ఫాదితృ్యత 

ర్ 

త 

ఆవావూరేశి. ఫలకః ఫల స్యేత్యర్థః త్రకృళిక్ఞాసాయా? ' పూర్వవర్థవిశేన 
వృక్ళృతో నాస్తి యస్తాళ్తస్యా అర్థాంశరక్వ మథశబ్చేనో చేత, యతః కుతళ్చి కర్ధాంక న్ 

రకం తు నూత్రకృతా న వ క్షవ్యం ఫలాభావాల్ . యది ఫలన్య జిజ్డూసాపదో క్ట 

క_ర్తవ్యవిచారస్య "హేతు కేన యత్వ్పూరర్వం ప్రకృతం లద పేకూ స్పీత్య-పేమాబలాల్ 

(వృకృక హేతుమాక్నిష్య తతోర్థాంకరత్యము చ్యేక్క తదాఒర్థాంతర త్వమానంకన్యేఒన్త 

ర్భవతి సూకుఫలభావల్టానాయ నంకర్యస్యావళ్యం వాచ్య త్వాల్ , లస్యైదిదమర్థాంతర 

తు తస్య హేతుత్యాప్రతీతేః తస్తాదిదమనంతరమి త్వ కో భవల్యేవ ఊూకుక్వ 

,లీతిఐ న చాశ్వాదనంకరో శారిళ్యత్ర ాతుశ్వభానా-వత్తిరితి వాచ్యం, తయో 

“శత కాలతో వా వృవ ఛాచేనానంకర్యస్యాముఖ్య కాల్, అతస్సామ గీ ఫలయో 

శవ ముఖ్యమానంశర్యం, అవ్యవభానాల్ * కేసి నిన్నో సత కృర్యాంతరత త్వం న వాచ్యం, 

"త్వేన వ ప్ర యోజనక్వం, బ్రహ్మణ ఉక్తం భవతి. నవం శే ఏ చూవక్చఏవృ త్యం 

భూళాధకార్యావసమర్చక స్వేన ననున్వయాద్యఖలవిచారో పోర్టర్ శ్వాల్ ఆదావన్య 
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వాతిరేకాత్ . సతి చానంత ర్యార్గ తే, యథా ధర్మ జిజ్ఞాసాపూర(వృ_తం 

వదాధ్య్యయనం నియ యమేనా వక ఏవం బ్రహ్హజిజ్ఞూసావీ యత్వూర్య 

వృ తం నియమేనావేవళతే తద క్రన్వం. సాషభ్యా యానంతర సం తు 

యగ 
థు q 23 [ol ర్ం ర్త 

ష్ణ 
డై 

స 
ట్ 2 @ E అ పిచారగ్య _ ఫూర్వశ్యత వ. 

బలాద్య దర్భాం తరత్వం తస్యానంతర్యాభేదాలత్ న వృథగథ ళష్టార్థ త్వమిళ్య భ్యాహృశ్య 

భాష్యం యోజనీయం. యద్వా ఫూర్వవ వక తేఒన్టే ఇపేమో యస్యా అర్జాంతర 

వ “a9 3 గ “కాతజా నమాం తాయా స్తస్యాః ఫలం జ్ఞానం కధ్ర్యారానంతర్యావ్య రిశేశ _త్తజ్ఞ శే తనె సః జాన 
దా 

a: భ్ Fs ఇరద యి (॥ గోర గజ తీ ఇ న్తర్భావానసాథ శబ్దార్థ లఅత్భర్థఃం నన్వానంత ర్యార్గక త్వే౭_ ప్యానం తర్యస్యావధి3 క్ట 

ఇత్యాశంక్యాహ---సతి చేతి, యన్నియమేన ఫూర్వవృ త్తం వూర్వఖావి అసాధారణ 

కారణం పుష్కలకారణమితి యావణ్, త చేవావధిరితి వక్త వృమిళ్ళర్థ 3. నన్వన్ను ధర్మ 

విచార ఇవ బవ్యావిచానేఒఒవీ వదాధ్యయనం పుష్కల కారణమిత్యత అహ---స్వాభ్యా 

యుపి. సమానం .బ వావిబారే సాథారణకారణం న పుష్కల ౪*+రణమిత్యర్హ$ నను 
WU ధి 

సంయోగవ్భథ క్త రన్యాయున 'యబేన దానేనే య్. శ్రుత్వా 'యబభాదికరాణి సవ ఖా షా 
జానాయ విథీయంతి ఇతి సర్వా చ్వేక్రూధికర ణే వత్య లే, తథాచ వూర్వశం ల రొ తేదవ 
యా 

బోధ; ప్రుష్కు_లకారణమితి శంక తే_నన్నితి, ఇహ ద్రివాజిజ్ఞ సాయాం విశేపో2సా 

ఛారణకారణం, “వకన iS, తూభయ కే సంయోగ వృథ క్తి మితి శై జో మినిసూ త్తం, తద 

ర్భస్తు, నకస్య కర్త ra ఉభయ లే C2 నేక ంగంబంశ సంయోగ 9 ఉభయనంబంధబో ధకం 

బేదం న్ 9 ] సాకం తస్య వగ క్షం శోదకః స తలే శ్పాత్రెసీ బోగో తిష్టోమాదికర ణాం 

స్టర్షాదిఫలకానామమ్కి య చేన దానేశే” క జానార్గత్షంచేతి వరిహః రతి. 
పా అలా థి 

చనేశ్వాదినా. అయమాశయి3. న తావత్ ప్య్వకం త్ర నాగయసనహా 

జ్జాన తదిషచారే వా పుష్కలం కారణం, తన న్య ధర్మ రృ్యయమాత బాతుతాషల్. 

నావి కర నిర్భయః, తస్యానుష్టానహేాతు క్వాల్. న హీ హన్నా ఏరివ ధర బ వా 

తోరా 2 విర స్ట్రీ యయా ధర జ్ఞా నాద్బ )హ్యజ్ఞానం ఛవేత్. యద్యపి శుద్ధివి వేకాది 

ద్వారా కరాణి హాతవ స్తథావ్ "లేఫషూం నాధకాఏవే సషణ కరం ఆజ్ఞ తానాం "లేష్టూం 

జన్తాంతరకృ్ళ తానామప్ ఫల హౌళు క్వాల్, అధికారివిశేషణం జ్ఞాయమానమే న 

చవ _క్రపుష్కల కారణమానంతర్యా వథి ల్వేన వ కృవ్యం. అత$ కరాణి తదవబోధ్ధ 
pn ఉమ rm లం - 

త్రోసి నంగలిః. విచారవిషయ సదాంతజబా కే EIN స్వార్థనిర్హ యాదమూ+ స్వా చక్షలాల్ 

ర్ ప్రమా వీవం సర్వేషాం సూత్రాణాం శ్రతినంగతిర్ణిన్టవ్యా. వి శేషతో బ్రా 



24 రత్న వృభాభూషి తే శాంకరబ హనూ త భామే (అ. రా? 
(J గ 

్రాగవ్యథిత పదాంతస్య బ్రహజిజ్ఞాసోవవ శ్తెః యథా చ బ్భూదయాడు వా 

వదానానామానంతర్న నియ మ, కృమస్య వివత్తతా(త్ , న తభ 

కృమో వినకీతః; శేవ నేమి. త్వెఒధికృ తాధికారేవావుమ కాకా ఖా వారక. 

స్తన్నా్యయవిచారో చా నావథింితి న్రైహ్మ బిళ్టాసాయా ధర జిజ్ఞాసానంతర్యమితి. ననా 

ధర్శబ్రహ్మజిజ్ఞునరూాః కార్య కరణ క్వాభ " =. ప్యానంకరో్య క్తి ద్వారా రృదుజ్ఞరా 

గార్భి౭థశబ్దకి, వా ఎదయస్యాె, ఇవద్యత్యథ జిహ్వాయా అభవతుస ఇత్యవడా నానా రా 

ర్రనుజ్జునార్థాథ శబ్దవది తాళం క్యావా_యశోతి. అవదా నా నామానంతర్యనియవమం 8 

ఈమో యథా౭ధశ భ్రార్థ స్తన్వ వివక్నీత త్వాత్ న తాభేవా ధర్మ బ్రహ్మ బిజ్ఞాసరొంా 8 

(కృమో వివకీఠః, వీకకర్హృక త్వాభావేన తయోః క్రమానపేతణాత్ , అతో న 
ద్ధి నా న్ మార్జో 2-థశబ్ద ఇత్యర్థః. నను తయో నేకకర్తృకత్వం కుతో నా స్పీత్యత ఆవా___-- 

శశ త్రి, యేషా మేక వభాన శేష'తా యథాఒవదానానాం (వయాజాదీనాం 7 

యయోశ్చ శేషషిత్వం యథా వృయాజదర్శయో,, యస్య చాధిక్ళ తాధి కారికద్షం 

యభా౭ పాం (వాయనం దర్శపూర్జ్థమాసాంగమా శి క్య “నేోదోవానేన అకుకాయా 

స్యే'తి విహతస్య న్లోదోహానస్య, యథా వా “దర్శపూర్ణమాసాభ్యామిష్ట్వై సోమేన 

యజేలే'తి దర్శాద్యు త్తరకాలే విహిశస్య సోమయాగస్య ద ర్మ్శాద్యధికృ తాధి కారత్వం 3 

'లేషామేకకర్తృకళ్వం భవతి. తతచ్షైక్వుయోగవచనగ్భహీతానాం లేషూం యుగజూ 
Pe లగా? న స్త్, దనుష్టానాసంఛ వాల్ ర్కమాకా ంయూోగమాం శ్రు త్యాదిఖిర్షి (ఈ మో బోధ్య అ; వైవం 

అన కచ ఆజ్ క్ 5 - _ లతో జిజ్ఞాసయో సుష ENGN శ్రుతిలింగాదికం మానమ స్త, నను బ్రహ్మచర్యం సమావ్య్వా 

గ్భహీ భ వేద్దుహాద్వని భూ త్వా పృవ్రశే దిత్యాదిశుత్యా, అధీత్య విధివ చ్వేదాన్పు, 

నం చ are 33 త్రానుక్చాద్య ధర్మతః, ఇష్ట చ శక్తితో యశ్హైర్శనో మోశే నివేశయే”” దితి 

జ 7 క అర్య 1 నా > స్యృృళ్యా చాధిక్ళ తాథధికారిత్వం భాతీతి చేన్న. (బృహ్మచర స్ట్ బేవ వవ,జేత్ 

ఆసాదయతి శుద్ధాత్తా మోతుం వై (వృథమాశ్రమె ఇతి శ్రుతిస్టృతిఫ్యాం. త్వరౌరా 
ద అన రా 6 వ్ నాహృతశ్రుతిస ఎ్రతోరశుద్ధచి త్తవిషయత్వావగమాల్ ఏకదు క్షం భవతి “యడ 

శస్థాంతరకృ తైః కర్మ ళిశ్యుద్ధం చిత్తం తదా బ్రహ్మచర్యాదేవ సన్న ్సన్య దహ 

జిజ్ఞాసితవ్యం, యదిన కుద్ధమితి రాగేణ కాయల కరా గృ హీ భవేత్ , కశ వ్యశుద్ధ " 

వనీభ వేల్ , కత్రావ్యశుద్ద' తడవ కాలమాకల , వనే శుద్ధా వ్రవ్ర,జే దితి. 

తథాచ శ్రుతి —_“'యదహశేవ విరజేత్తదవాశేవవృవ్రజే దితి.ళస్తాన్నానయోరధికృ తాతా 

వర వాక్య తాత్పర్యనిర్తాయక నాన్రియనూచకత్యాల్ బ హవిచారాత కశా స సంగతి 9. 
ర UU శ - = 

సవ రెవ నన చం బట్ ర్ బి లప 9) మై పీ శాస్త్పనంగ తిరూ స అథాం. బ్రహ్మ జ్జనా ఇల్యాదిఫిః చూతె శ్రి 



పొ. ౧.7 జిజ్ఞాసాధికరణమ్. ౧.నూ. ౧. 20 

బహాబిజ్ఞాస యో ఫలజిజ్ఞున్య శ చొచ్చు. అభ్యుదయఫ లం ధర్మ 

గ చాన యసఫలం తు బబావిజానం, జ్డ్సం, త్ర ్పృసుఖ్టూనా వేశం; నిశ సప బ్ర లం అం) 

న చాన గరా : డా జానకా 
ను నుస్థూనాంత రా వేతుం; భ వ్వుశ్చు ఖర్మ జడ్జ్ సో న డ్డ 

లా వ అ ల గో శా ళ వ్, గనం _ ఆ 

2 మ్స పుముష వ్యాపారతం శ్ర, సత్; ఇవ తు భూతం బ్రహ జిజ్ఞ 

Ma CEN నే వ్ త oT = నే 

సం నీతృవృ_త్త త్వాం న పురుషు వ్ర” రతం త్రం. చోదనాప, వృ ట్రై 

కారితే కించినానమితి భావ$. నను re 

Cee జన అభ జట లా. = జో ల 3 ఈ , 

చ వాస్తు, ఏళమాతఫలక ల్వమై కక ర్తృ్భకత్వుం న్యా వ. వదంతి హీ జ్ఞునకర్శభ గం 

ము క్లిరితి  సముచ్చయ వాదినః. నీవ మేక వేదార్థ జిజ్ఞున్యక త్వామెకకర్త ఎకళ్వం, 

అప్ యాం య లాం అప్ లక < కా a "a 

తఖా చాగన్నియాదిషడ్వా? నామేకన్వర ఫల కానాం దాక్షిదశా ధ్యాయానాం ఎన్హైక 

నంకానాం కమవ త్ర? ౪ "మూ వివక్షీశ క్ట 
ధర్మ బొజ్జ న్ క్రానాం వనక త దమో$ి వ్ర షూ వివతమ్మృచ ఇతి (కృచూర్జో ఒథశబ్ద ఇత్యా 

శంక ఇదా ఫలే లి. ఫల ఖుదా బ్టిజ్ఞ జ్ఞాస్య భదాచ్చ న రమా వివక్షీత ఇత్యనుషంగ 8 

(మఖా సె = ర్యార్యన్దుప్రాజాపక్ళచరూ ణాం (బృహ్మవర్చసన్వర్షాయుఫల భదాల్ , యథా 

వా కామచికి తొ కంక రా -ర్జిజ్డైన్స ₹ దాన్న క్ర క మాెపీకూ తద్వస్న్ మాంసయోర్న క కమా 

పీకే గి భావః. భత ఫల ల భేదం -సవ్పణోతిరభ్యదయేతి. విషయాభిము "ఖ్యనో చెశీళ్వ 

భ్యుదయక వి బషయాదధీనం నుఖం స్వర్షాదికం, తచ్చ ధర జ్ఞాన ూతోరీ మాంసాయా; 

ఫలమిక్యుర్లకి. న చజేవలం ఫలస్య స్వరూ వ దతో చేద) కింతు 'హేతుతో2పీ త్యాహ--- 
య్ 

వ ష్పెం బ్రహ్యక్షూన "హేతోర్తీ మాంసాయా? ఫలం తు తద్విరుద్ధమి త్యాహ---ని శ్మే/ య 

వ సే. జా! షో -జ్తై లా పాల దాానే స గ్రా 
సేతి. నిత్యం నిరెపతం శరం నిజ యనం మోడు? తత్సల మిక త్యర్థం. ద్రివ్మాజ్ఞునం 

చ సోోత్స్ప త్రి వ్యతిరిక్ష్తమనుస్టానం నా పేతత ఇ ఆతన్బెహ---న వేతి, స్వరయాపతో క్ 

గ్ న పాన నము న్ 54 బాన వ గి___ఛవ ట్రశ్చ ఫల భేది న్న్న సముచ్చయ ఇతి భవ జిజ్ఞాస్య ఇదం వి కోతి ఛవ్య శ్చేతి, 

న హం గై న్! OE య, ఇయ | 
భపతీతి భవ్య? సాధ్య ఇళ్చర్థ 3. సాధ్య త్వ ూతుమాసా నేతి. తర్హి తుచ్చత్వం 

, కు వి | జ అట నాం ఇ యంగా wn న = nt 

నేత్యావా...పురు షరి.  పురువచ్యా ణా రః వయత్నే స్తం త్రం బాతుర్వన్య తత్త్వా 

దిళ్చర్థ్య?- కృతి సాధ్య అల్వాల్ కృృతిజనకజ్ఞానకా ౭ ధర ర్మ స్య్యానల్త త్రష్టంన తుచ్చ త్వాదిత్యర్థ 8. 

బ్రహ్మణో ధరా చాషలతణ్యమాహా ఇవా త్విల టా డ్ తృరమోమాంసాయామిళ స్వర్ణ భూత 

మసాధ్యుం. త సూతుని తేలి. నదొ స త్వ దెళ్యర్థ 8 సాధ్యాసాధ్య "తేన ధర్మ 

అహ్మణోః స్పరూవ భి దముక్త్య్వ్వ "బాతుల ఒహ్యాహ--- నేతి. ధర్మవల్ కృత్య ధీనం 

ేశ్యర్త ;మానతోఒపి భేదమావం.చోద నేతి. అజాతజా వకంవాక్నమ 
ర పులా 0 

ef ల దనా, 
(UU 

సర్వే వేదాంతా బృహ్మనరా ఇతి సమన్వయ వ్ర లి పాదనాత్ తేషాం ఆభ్యాయం 
బు అర ఇష్ రాళ (1 ల బలో + టో న జ న MN ఎ 

సమన్వయాధ్యాయసంగ తి9. ప్రథమ పా దె స్పష్థ బృ హ్లలిజ్జ్? నాం వాక్యానాం విచార్య 

h 



“1 రొంక యాం షు ణి ॥ ॥ 26 రత్న పృభాభూషి. తే, కాంకర బృహూనసూ త్ర భా పు [అం 

భేదాచ్చ. యా హీ చోదనా ధర్మస్య లతణం, సా స్వవిషయు ని 

నైవ వువవమనబోధయతి; బ్రహాచోదనా తు పుకుుషమవబొథ 

య త్యేవ కేవలం; అవబోధస్య చోదనాజన్య త్వౌన్న పృరుపో2_వ 

బో భే నియుజ్యతేయ ఒయనర్ని కచ లణారావబో భె, త్ర త్ . 

తేషాత్ కిమదీ వ _కృవ్వుం యదనంతరం బృహజిజ్ఞాసోవదిశ్యత ప్రతి, ధా ఫ్రై (2 
ఉచ్యతే.__.నిత్యానిత్యన స్తువివేకః పహాముత్రా,ర్థఫ ఫలభోగవిరాగ్క 

శమదమాడది సాధనసంవత్తి , ముముముత్వం చ. లెషు హొ సత్సు బాగ 

ద కు గ కత 0 న రల స వ తస్యా చప్పి త్పరోస్బాధక త్వం శజై ఏలతణ్యా చ్చ జిజ్ఞాన్య భద ast త్యర్థిక సంన్తృహ 

వాక్యం వివృణోతి.---యా హీతి. లక్షణం (వమాణం 'స్వర్ష శామో యశేకతే'శ్యాన 

వాక్యం హీ స్వవిషయే ధనే యాగాదికరణకన్వర్షాదిఫలకభావనారూ పే ఫలౌాతు 

యాశాదిగోచరనియోగే వా హికసాధనే యాగాదౌ వా పురుషం (వవర్హ్వయ దేవావ 

చోధయతి. 'ఆయమాళ్తా బ్ర చాల "శ్యాదివాక్యం తు త త్వమర్థం శవలమ్మప్రృవంచంబ్ర, 

బోధయల్యేవ న వ క ర్రయోతి, విషయా భా వాదిత్యర్థ:. నన్వవళోధ వవ విషయ 

త్రావా—న వురుషెష్తితి. చ్రవ్మాచోదనయా పుపపోషవబో భే న వృవర్త్యక ఇతే 

"సూతుం ఫూర్వవాక్యేనాహ---అవబోధ స్యేతి, స్వజన్యజ్ఞా నే స్వయం ప్రమాణం న 

(వృవర్షకమిత్య త్స త్ర దృమఘహైంతమాహ_యేతి, మాసాదేవ బోధస్య జాత త్వాజ్జా లే చ 

విధ్యయోగాల్ న వా క్యార్గజ్ఞే పురుష పృవృత్తిః తథాచ వవర్తకమూనమేయో 
YY —0 

ధర్మః, ఉఊఉదాసేనమాన మేయం బృహ్లేతి జిజ్టాస్య భేదాల్ న శనీ మాంసయోః 

a 
ల్ 

ట్ర 

& bad C 

కమా WU 
బోకు ఇతి భావః. ఏవముధేశబ్దస్యార్థాం కరాసంధచా దానంకర్య వాచిల్వే సతి తద 

.పేద్ధల్వేనపుమ్యులకారణంవ _క్షవ్యమి త్యాహు_కస్తాది గి.ఊపదిళ్వ'ే సూత కృ తేతి శేషః. 
కత్కిమిక్యత ఆవాజఉచ్యతఇతి. ఏ వేశాదీనానూగమిక ల్వేన స్రామాణికళ్వం పురస్తా 
దేవో కం. లౌకికవ్యాపారాన్ల నస ఉవరమశ్శమః 'బాహ్యాకరణానామువరమో దను 

కానార్భ ౦ విహితనిత్యాదికర సన్న్యాస ఊవరతి& ీత్రోప్టైదిద్వంద్వసహానం తితికూ. 
నిద్రాలన్యప్ర, కు మాదత్వాగన మనసి స్థ ఎలి! సమాధానం. సర్వత్రా స్తీ సిక తా శవ నతత టై 

పా పశ్శమాదిస నంవల్ . అత్ర త వివేకాదీనాము కరో త్తరహే పేక త్వేచాఫ్థ విశేషం 

మంశ వం. శేషామనయ వ్యతి లే కా భ్యాం ద్రవాళిజ్ఞాసాహాతుక్వమావా_ తేష్వితి, 
అథ కథంచిత్సు_తూహలికయా ద్రైవ్యావిచార పవృ క్తస్యావీ ఫలవర్యంతం తజ్జానాను 

త్వాత్ ఆపాదం పాదసంగతి;, ప్రాథ మ్యాద స్యాధికరణస్య a ఉ శ్ర 

రాధికరణనంగతిన్తు శనస్యైవాచేశేతి నాస్యోచ్య ల. పూర్యవక్నే విఛారానారంభా 



పా. ౧.] జిజ్ఞాసాధికరణమి. ౧.సూ. ౧. 97. 

ధర జిజ్ఞూనాయా జార ఏ౦ చ శక లే ప్రో బ్ర హ్హ జిజ్హాసితుం జ్ఞాతుం చ 

విపర్యయి తస్తాదథళ బై న యథో aaa 

అతళ్ళబ్లో వాత్వర్థః. యసాటె సాద్వెద వవాగ్ని హోత్రాదినాం రస్నా 

ధనానామనిత్వఫ లతాం దర్శయతీ “తద్య థహ కర్మ శర చితో లోకః తీ, 

యత వవమేవాముత్ర, వుణ్యచితో లోకః కీయతే ౩ ఇత్యాది, తథా 

'బ పహావిజానాదవి బక పురుయార్లం దర్శయ తి. బి హావిదావ్నోతె 
Sr థ్ మ్మా 
rn లీ 
రా ముల సం, తస్తాద్యథ్ క్ష కసాభనసంస త్త నంతరం ద్రిహ్యజిజ్ఞానా 

దయాద్వ్యతి శ క సిద్ధిః. అథశబ్ద వ్యాఖ్యానము వసంహారలి---తస్తాదితి. ననూ క్షవి వేకాదికం 

A bh 

న సంభతి “అతయ్యిం హ వై చాతురానయాజినన్సుక్ళ తం భవతీిత్యాది శ్రుత్యా 

ర ఫలస్య నిశ తపన తతో వైరా గృాసిస్టే?, జీవన్య బ్రహ్మస్వయావ మోఖీశ్చాయు క్షః, 

శవా? తస్య లోష్టైదివళ్చు రు హర త్యాయోాగాచ్చ, తతో న ముముకౌసంభవ ఇత్యా 

కె రిహోరార్థి" ౬తశ్శబ్దం. తం వ్యావ పాాాఅలశ్శబ్దఇతి. అభ శ్ర డ నానంఠర్య వాచిన 

ల! 
(అ పనాజ్థాచ్వి 'వెకాదిచతుప్రయన న్య బ్రవ్య౭ిళ్ళాసానే సూాతుత సర్పం యదు క్షం హ్ సస్యార్టిక 

"పాతుక్వస్యా మేవని రాసాయా నువాొదకో2._క శ్శబ్ద ఇశ్యర్థః. రా కర్ణి వివృణోతి---యిస్తా 

తదవధి 

దితి, తస్థాదిత్యు త్త కరేణ నంబంధ3, “యదల్పం తన రం యల్ కృృతకం తదనిత్య మిల 

న్యాయవతి “తద యా - త్యాదిశ్రుతి? కర వలావయ్యశరశ్రులే అర్బాధికా. తస్తాత్ 

“అతో ఇఒన్యదార్త "మితి శ్రుత్యా అ నాత్మ మా త్రస్యానితృ్యత్వవి వెకాాదె షరాగ్యలాభ ఇతి 

భాస$ ముముతుం సంభావయలి. తథేతి యథా వేద9 కర ఫలానిత్యత్వం దర్శయలి 

వా బృహక్షానాక్ప్రశాంతక్ కానలమ పారం నయంజోతి రానందం దర్శయ ౭ 

పర్ణ రిం జీవత్వా దేర భ్యాసో క్యా బ్ర బ్రహ్మజ్వసంభవ ఊఉ కవఏవెతి భావః. ఎవమణథాతశ్శబ్ద 

భ్ర్యాంపుష్కు_ల కారణనతో౭.ధికారిసన్సమర్గ నాచ్చా స్త్ర సవ మారబ్దవ్యమి త్యాహ_కన్మాది లి. 

నూ శ్రవాక్యపూరణార్భమ ధ్యాహృ కేక గ్షవ్యవచాన్వయార్థం ద్రవ్యాజిజ్ఞాసావదేన విచారం 

లతయితుం కస స్వాభిమ తసమానకథ సెనావయ వార్థ 0 దర్భయ తి, ా బ్రవ్తాణాఇతి. నను 

“ధర్తాయ జిజాసేతివల్ “బ హే బిజా సేితి దశురి* వ నమాన$ కింన స్యాదితి వేడుచ్య లే- 
షా టా ల యి 

జిజ్డునాపదనృ హి ముఖ్యార్జ ఇచ్చా, | లె నకి సృథమం కర్ణ కారకమ పక్షీ తం వశ్చాల్ 

ఒక ఇఒ గ న ర | RLU న ఫలం, తతళ్వాదేె కర్యజనార్థం సషిసమాసో యుక్తః కర్యణ్యు సత్యర్ణాత్ ఫల 

ము క్షం భవతి, ఇచ్చాయాః కర్త కర ఇవవ ఫల త్వత్ . యథా “స్వర్ణ స్యేవ్చె” త్యు 
క య 

దుపాయాంతరసాధ్య్యా ము క్రి, సిద్ధాంతే తు తదారంభసంభవాజ్ తదధీనల్తానసీ 
వ 

నెవ ము క్షిరితి ఫల ₹ద౩. అత్ర, నేదాంతవాకృవిచారో విషయ$ః* సన కర్తవ్య; 
అరి 

7 bah bub 



28౩ రత్న ప్రభాభూషిలే, శాంకర 

క కశవాం. బవాణొ జిజాసొ 
ఆం త ద్ర 

లుయ ౯-౨... =o యతి ఇతి (5 

ఇస పాణ; కర్యతల్వేము 

ర్చ జై సామాన్స్నదార౮ణ వరోతుం కర్ణ్శత్వం కల్పయతిొ వ్యర్ణః 
ప 

నుర న ఫలకం లభ్యతే త తదర్వత్ . అకటివ “ధర్మ జిజ్ఞ సె తత్రాపి సాహా కస్య జ్ఞ జాతు 

ము చ్చే తీచ్బాం గృహీత్వా షష్షీనమాసో దర్శితః ౩. విఛారలతణాయాా*ం తు నిచారస స్స 

శశాత్న కతయా పృథిమం పర్తి తివిషయ క్వెన ప్ర వ తిబిందిత కేన చ ఫలా కాంత త్వాజ్ 

“బహ జిజా సేత్యు 
J ల్లా 

చ ముర _ 1 3 
ద వరా ముల 3 . 

వవేదన్తు జన తన బ్రహ్మణ! ఫలత్యాా *దిలి. అభునా బృహ్మావ వదార్భిమాహ బ్రహ్తావెతి 

నను “ ౭ హత తృమిదం బవాయాతిబ, బహూ స్వయంభుర్భ వా పృ వ జావతిరితి త్రుతినం 

లోకే చ ,చా,వాణత్వ్వజాతే * జీవే నదే కమలాననే చ (బహ్మళబ్ర! 3, ప్రయుజ్యక ఇత్యా 

భర్యాయి జిజ్ఞా సేతి "సతుర్థీనమాన ఉక్తం కథా వృల్తికానైః 
క్షం 

కం ల. పేలి, జగతా_రణకలమణ ప్ర వ తిపాదక కసూత్రాసాంగత్య వనంగా 

వ | "శీ 
SIC) 

సామాన్యం శవం జ్ఞా సెక త్ర నన్వ)త్యయ వాచ్యాయ
ా ఇచ్చాయా జ్ఞ జానం కర్మ = అన్య 

జ్ఞాననసప్ర (బు బుుహకర.తత సకర క్కి యాయాః కర్త జానం వినా ఉాతుమశక్యత్వాల్ , 

చా హన హ్ హత వ (QU ధా ప్లా షా 
తంల 

జాచ్యాయా విషయజ్ఞానజన్య ఆ స్వచ్చ ప్ర వ జమా క్షతం కరవ వ షష్ట్యా వాచ్యం, న TIN 

(k dl, యేం షషితు కం దూషయతి--- బహణ ఇతీతి. సంబంధ 
అ లా 

ఇ తృర్ద్య 8. నను ప్రమణాదికమన్య చేవ శే తత్క-ర్తాన్తు బ్రా మ “శేషతయా నంబధ్య తాం 

త తామా జిల్ల స్యాంకశేతి. శ్రుతం కర్మ త్య క్వా౭న్యద శ్రుతం కల్పయక "పిండ 
ys షా 

ముంత్ప జ్య కరం చేడీ”తి న్యాయమనుసరదీతి భావః. గూథాభీసంధిశ్ళంక లే--నన్విత్కి 

కష్ట ేప.ఇతి విధానాల్ పషష్ట్యాసంబంధమా త్ర తం వృతీకమపి పిశేమో కాంతాయాంసకర్య క్ష 

కయూాసన్నిథానాళ్ కర రక్వే పర్యవస్య తీక్యర్థ 8. 3 సభిసంధిమణానన్ని వో త్ర తరమావా, _-- 

వమజవమమీతి. కర ర లాఇు౭ని వ వ్రృతృతం క్త రకర వ్ ర కృతీతి సూ, అ జిజ్జాసావదన్యా 

_ : TN = 

ఈ ప్పి ఆమాంక కేన కృదంళసృ యాగ విహితం వ్రథమౌా వత ళం 1 చ కర శ్వం త్యక్త 

ఇతో మమ శబ్దం కల్ప్బయత ఇక్యర్గ 8. శేషవాదె స్వాఖిసంధిము ర్హాటయతి----న వ్యర్థణతి. 

వోస్ర వేతి విషయ వ్ర యోజనసంభ వాసంభ వాభ్యాం నందేహూ, ) యద్ధి సందిగ్ధం సృప్రయో 

ఆనం చతన్యు విచారవిషయత్వం; ల బ్రవా వాస్తు న్ఫుటతరాహం ప్ర శ్యయాలంబన క్వేనా సందిగ్ధ 
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స యానసా ఉద్, న వరం బవా శి తాచేషనిచార ప కిజ్ఞానార్భ తె” 
పృయాసస్సా స్టీతె న వ ధీ? బ్ర చార వ్రండ్ష నభ వ 

హా వ్ జాం ళ్ న ౧౧ 

తి చత, న; వ, ఛానపరి గ కూ తవ పేతచానావువనరాతు కలాల 

Wy © థ (| 
త్వా 

॥ మె 
5 అ మజా 

బవా జీ జానేనాఫముభషతమశతాత్ వథానం. తన్హిక పృథాని 
we కః పాటై వ [( 

జిళ్హాసాశర్య్మణ వరిగ్యహి తె, యొ ర్లిజ్తాన లైర్వనా బృహ జిజ్ఞానతం న భవతి, 
వా ల డై వష ల్ 

wi వే —7 0 టో వక ~ * మా నా 

౨ బి ల 

తన ర్ కుత నుగ యా చ్చ. “యతి వా అమాసి “భూతాని 
యీ 

we ఆ ఆప్ ణు 2 " 1) 

దబా నస సే య య. సట aro 
య olf —9 

ఇం జ్ లో 

| (0 (3 Ws &l 
d 

Cy: ల 
ర్క Gr క (| క 

గా (i 
ర య య ర 

)యొుంతి. ఆళి తం oun 
దు “టి జారీ (ఇ 

జ్ఞాతుమి భా జజానా.బువ గ ఉసర్యంతే9 

ద 

“శేషవ బిబా; శా నవది, తత న బవంలి అల 
శేష షస్ట్యైం బహాసంబంధిని బిజ్ఞాసా వతిజ్ఞాతా భవతి తత యాని బృహ్మళి, అ "ని 

లక్షణ వ మాయు కిజానసాధనఫలాని "లేహిమపి విచారః వ లిజాతో భవత, తటిజా 
గ టాం లూ WU Gp ( 

సాయా అపి _బపహజ్తానార్త "స్వేన బవాన ౦బంధి తౌొర్పైల్ . కరణి పష్ట్యాం తు బహు 
అలా 6 _ జీ క గా 

కరక వవ విచార; పృశిజ్ఞాతో" భవతీత్యఖిన నంధినా శీషపస్టీ క్యుచ్చ లే. అతో మళ్చే) 

యాసో న వ్యర్థ! రి బ్రహ్మతక్చంబంధినాం సశేష్టషాం పెచార వ, తిజ్ఞానమర్థః ఫలం యస్య 

త త్త్వాదిళ్యర్గ 3. శక్పర మాసే న్యదం ఫలం న యుక్ష్త౦, నూత 3 ముఖతః ఈ, ధానన్య 

బ్రహ్మణో విచానే ప్రతిజ్ఞా సతి తదువకరణానాం విచారన్యోర్థికవ ప్ప తిజ్ఞుయా ఉదిత 

తొషది త్యాహా సిద్ధాంత నవ కు పృథాశేతి. సంగ్భహీతమర్థ్భ 0 సద్భషహైంకేం వ్యాకలో ల, 

ర హీత్యాదినా. 'కద్విజిజ్ఞాస తి మూల శ్రుక్యనుసారాచ్చ కర్మ కరణి షష్టీ త్యాహ--- 

చవి. శుతిన (తృయో నే కార్భత వచ్చేళ్సర 8 "కెజాసాపదసా వయ శ్రుఖ్యనుగ మా ఎనీ శు సూ త్పలాభి* చ్చసి బర్ ద్ద స్ 

హర మాహ-జ్టాతుమతి. ననర్టైసవగ శే వస్తుసీచ్భాయా అదర్శనా త త్రస్యామూాలం విషయ 

య 

జానం వ కృష్ఫం, బి బ్రువ్వాళ్షానం తు బిజ్బు సాయాః ఫలం, తే తదేవ మూలం కథ మిత్యాశం 

ఖా 

క్యాహా---అవగలతీతి. ఆవరణనివృ ర్త మూ సాళివ్య శవమై పకక వగ. వర్యంతో ఒవ 

ధిర్భస్యాఖండసామొ తా. రాక కవ్భ త్త
ి 

మూలం త్వా పాశళ్డునమిక్యభు నా వ 

నన్న తదేవ జిజాసాయాః కర, తచేవ ఫలం 
ఇ 

వ ఇతి ఫలమూలజ్ఞానయో ర్భ దాన్న జ్జా 

తాల్" తద్ ద్ బ్లా నాన్ను క్రీలషయణ వ్రృయోజనాభా నాచ్చ న విచారవిషయత్వం. అతో 
షా 

ఒసంఫెవితవీషయా దిమాకా వేదాంకవాక్ళవిచారో న కర్తవ్య ఇతి ఫూర్వః వతం, 
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ము క్షసభాొవం సరషజ్ఞం సర్యళ్ _క్టిసమనిషతం బ్ర 
- TIE: గిన ఇ A న శ CEE: ణా ఏ అల , అరల గ ] 

ప్రల ఎ వ్రమూనన్య నిత్య శుద్ధ ఎ క. య. ల్; అ చే 

వో పీతం వ మేతి న" 
వ్రకు | మసం త న్ 

ట్రై 

శ... ఎ్టరణాన్నిబ్పిమతే “బృహివృ చ్ అ G3 త = J G బ్ర లట బ్ర 
2 

లు 

ర్నిరవధికవముహా త్త ఏమితి సంకోచకాభావాత్. శుతావనంశవ చేన సహా పృయోగాచ్చ 

జాయ తే, నిరవధికమహా త్ర ఏం చాంతవత్త్వావిదోషవ పే ఏ సర్వజ్ఞ తది ఇల హోాన అరి చ 

న నంఛవతి. లోశకే గుణహీనపోషవతో రల్పక్వ ప్ర సిద్దః అతో బృంహణాల్. బ్రమైతి 

వ్యుచ్చత్త్యా చేశకాలవస్తుకః వరిచ్ళేదాభావరూవం నిళ్ళత్వం వ్రృలీయ లె, అవిద్యాది అ 

దోష షళూన్చత్వం శుద్ధత్వం, జాడ్భృ రా హత్యం బుద్ధ క్వ బంధనక్రాలిషప్ సత బం'భె 

భావో ముక్తశ్వం చ వృతీయ లే. సవం సకలదోషశూన్యం నిర్గుణం 

సర్వజ్ఞ త్వాదిగుణకం చ త ఫళళ్చదవావ్యం పృసిద్ధం. జ్లేయస్య కార్యస nm 
ట్ర 

క్వ చ,నంోేన సర్వజ్ఞ త్వస్య సర్వ కార్యశ క్రి కము త్త ఏన చ లాభాదిలి. నవం తత్పదా 

స్పసిద్ధేర ప్రమాణ త్వనాసాళ త్వాదజ్ఞానానివర్హక త్వాజ్ఞిజ్ఞారోవ వ త్తి'రిత్యుక్త్వా త్యం 

వదార్థాత్మ నాప్ ద్రైహాణః పృసిధ్ర్రా సదువవ త్తి రిత్యాహ సర్వ సల 3 సరషన్య లోక 

నృ యోజాయమాత్యా కదే దాద్బహ్మణ; వ్ర నిద్ధికిక్వర్ణ ౩. నన్వాళ నః ద నీద్దిః శేత్యత 

ఆహా. సర శ్వెహితి. అపహావస్సీ నతన, ర్చ క్సేతీతి న_కింతు వ్ర లేవ, నైవ సచ్చిదాత్త 

న్ చడ వెచ్చర్థ 3. ఆత్మన) పరస "లేవి శూన్యమతమాళం క్యాహ.-__యదిహితి. ఆతన 
ఉల మ, 

రాధ 
కర్యూన్యన్న పతిత” ఆహం నాస్తి తి లోకో. జానీయాల్ హీకస్తు 'అనామసి “తి 

జానాతి, తసాదాత నో= నీక వ నీద్దిరిక్సుర్లః. ఆత. ,వ సీచావకి కిమాయాంత 5 ON J క్షప్ప స్ 2 కొం లు నిన్ వ బ్రహ్మణః మాయాంతం 

అళతాపాం..--ఆతా చేని. 'అయమాతా బహాిత్నాది కులే వో a లూ బ్ర బ్లా ల న్. ఇ వక. 
చాలే 

Sau హాన్ ష్ వ 
గు SO 

వే 

a) 
© 

రృత్వం ప్రా -మా వృమక్యర్థన. ఈ యానా “ఇదం రజతిమిని ళ్ళు కంల న Jy “ఒర 

నన 

వృనృత్తయే చ “క్ల ర్రవ్నా” ఇ మదమ ధు? హు 

చమ జ 
‘3 పెద్ధ , త కతి వతృ్యయార్జి . 

క త్వేనానర్గక కవ పోరాయ  పఫురువ 

రృవ్యం, న న్వేవమ ప్యానర్ధక్యం త్రదవ 



రి 

స్పంసారే కరా ? rE తప, J శైవ శేవలంన క త్తే అ 

తద్వ్వ్వతిరి కృ ఈశ్వ రస్పర్వజ్ఞ స్పర్వళ క్రి కతి శేచిత్,, ఆకా స భో క్ష 

వర్క ఏవం బహావో వి పృతివన్నా యు _శివాక్యతదాభా ససమా శ 

మస తి సత్య వై తన్న రూపా క త్వసామాశ్యేన నన్తుతో బవ్యాణః వ్రసిద్ధిం సేయం 

బృవ్వాశ్వరూవవి వశేషగోచరా, వాదినాం వినాదాభొవప్రసంగాల్. న హీ ద 

క్రిత్వవి శేషదర్శ నే సతి రజతం రంగమన్యబ్వేతి వివృతివ త్తిరప్తి అతో విపృతివ కు క్ 
Uy 

బో దబా ప సీద్ధావ క విశేషస్యాస్టునళ త్యాదిషషయాదిసీద్దిరితి పిళ్లా 
థి ౮ 

తయతి. —శే త్యాది శా . సామాన్నవిశేషభావ3 స్వాక ని దచ్చిగ్నూరారిబన్య దా 

-మేణ విపృతివస్తీర ఏవన్యస్యతి.--- దేహా యె కల్పిత ఇతి మంకవర్థం. త్ర 
Ce థి 

గ రతా ను సె కో q A డొ స్త జన్యజ్ఞ్వన కూ న్య్వా9 పాక తాక, వడబావ్యామ తాన్యుక్త్వా 

తొర్కి_ కాదిమకమాహా.---అ స్తీతి.సాంఖమతమావాభో శ్తేరి.కిమాత్రా చేహాదిరూ వ 

ఉత తద్భిన్న ఇతి వివృతివ త్తికోటిల్వేన దేహే నంద యమన్ బుద్ధి వ్రమాన్యామ్యు క్షా తద్భి 

న్నోఒని కర్షృ త్వావిమాక న వేతి విప్ర తివ త్తికోటి క్వేన తార్కిక సాంఖ్యపమోవువన్యస్యా 

కర్తాపీశ్వరాద్భిన్నో న వేతి దిదాదకోటి కే ప్వైన రౌకాగిమకమాహా.._ఆ స్టీ శద్వ తిరి క్ష 

ఈశ్వర ఇతి. నిరతిశయసత్వం గృహీత్వా ఈశ్వరస్స ర్వజ్ఞ తాావిగుణసంవన్న ఇతి 

యోగినో వదంతి. భేదకోటిముక్త్వా సిద్ధాంశకోటిమాహ_ఆ శ్రా సభో క్రరితి. భో క్రర్తీవ 

స్యాక రుస్సాక్నిణ9 స ఈశ్వర అతా స్వరూవమితి వేదాంతినో పదం తీక్యర్థః, నివ వతి 
నూ 

ప త్తీరుపసంవారతి. ఏవం బపహావ ఇతి, నన తీనాం సృవంచో నిరాసశ్చు వివరణో 

న్యాసే దర్శక నుఖబో థాయే తీవో వళ మ్యతే; 

నో జీవః బ 2 హై వ_ఆత శ్వాత్ క. బవ్వపిదిత్యాదియ శ కత శ్త్వమసీ హ్యాపి శుకేళ్చా 

బాధితాయాస్పత్త్వాత్ . అన్యే తు చెహాది?.ఆతా-ఆహాం ప వ్ బృ క్యయగోచరశాష్టశ్ వ్యతి 

రృవ్యతానన్వయాదితి చేత్, వైష దోషః; అత త్యా ఫరీభూక వ శ్ర మక ఫరీభూకం బ్రో 

ర్ తుళ్ఞానం అజవాల్లమీణయా- కథ్య కే; సన్స్స)క్య యేన ఇబ్బాసాధ్యో విచారో జహా 

ర్ నే శ్ యు క్వా క్యా శ్రయాన్ని స్పీద్ధాంతి 

a 



పా. ౧.] జిజ్ఞా సాధిక రణము. ౧. సూ. ౧. లి 

స్పంతః, త త్రావిచార్య యత్కించిత్ పృశిషద్యమానో నిక్ళేయ 

సాత్ వ వ్రతిహ న్యేతానర్దంచేయాత్ . తస్తాద్బ/హాజిజ్ఞాసోప న్యాసము ఖన 

శేశేణ ఫఘటాదివది తాదియుక్హ్యాభాసం, “నవా ఏష పురుపో=.న్న రనమయక్ ఇంద్రియ 

సంవాదే “చతురాదయ స్తేహవాచమూచు$, మనజావాచ్య, యో౭యం విజ్ఞునమయః, 
ణా “ఆరీ అన బే వేదమ్మ్యఅసిత్ , కరా బోరా, అనశ్నన్నన్యః ఆ తానమంతకరోయమయతీ'తి 

వాక్యాభాసం చా తా ఇతి విభాగ. దేహాది$.అ నా త్యా-ఫౌ తిక క్వాల్ దృళ్యత్వాజ్ * 

ఇ త్యాదిన్యాయైః “ఆనందమయో=.భ్యాసా” దిత్యాది సూ త్రై శ్చాఫెసత్వం వత్యు లే, 

ననుసంతు విపృతివక్హయస్తథాపి యస్య యన్మ లే శేధ్ధా కదాశ్రయణా తస్య స్వార్థ న్ఫే 

జ్య “వశం న్ స్ dU జ గ జిం త్సతి కిం బృహూవిచారారం ₹ కోత్యత ఆహా.---కత్రావిచా శ్యేతి, బ్రవా త్లెక్యజ్ఞానా దేవ 

ము క్రిరితి వస్తుగతిః. మతాంఠరాశ్యయ కే తదభా వా నోతూసిద్ధిః. కించా తానమన్య థా 

జ్జుత్వా త త్పాెపేన సంసాశాంధహ పే వలేశ్ “అంధం తమః (వవిశంతి యె శే 

చాక్తహనో జనా” ఇతి శృుతేః “యోఒన్ఫథా సంతమాత్తానమన్యథా వ పృతివద్య తే, 

కిం లేన న కృతం పాపం చోశేణాశ్రాపహారిణే'లి వచనా చ్చేత్యర్ల 8. అతస్ఫ క్వేషాం 
శాక థి 

ముముక్షగాణాం ని శే) యసలాభాయ జేదాంకవిచారః కర్తష్య, ఇతి సూత్రార్థముప 

సంహారతి..కే సాది లి. బంధ స్యాధ్య స్తక్వేన విషయాదిసద్భా వాదగ తార్థ త్వాదధికారి 

లాభా దాపాత జ్రసి్థ్యా విషయాదినంభవాచ్చ వేదాంతవిషయా మామాంసా ఫూజితా 

విచారణా, వచం ళ+విరోధినో యె త తర్కా_ స్తంత్రాంశరస్థాస్తాన్యువక రణాని యస్యాస్సా 

ని శ్రేయసాయారభ్యత ఇత్యర్థ 3. నను సూై విచారవాచివదాఫావా క్రదారంభః కథం "నే 
UU 

అ అలర ఆడవే! జర వాం 

సూత్రార్థ ఇత్యత అహా బ్యూలి బ్రహ్మా నచ్చే క్రిదాషరా విచారం లతయిళత్వా బా 
ఇ 

తత్ర _రృవ్యతాం బృ బవీతీతి భావః, వీవం (వథమనూ ల, తస్య చళత్వారో ఒర్థా వ్యాఖ్యాన 

చతుష్టయేన దర్శితె;. సూత తస్య చా నేకార్గత్వం భూషణం. నన్విదం సూ సూ (త్రం శానా 

దృహిస్థి ఎకో శా స్త్రమారంభయలతి అంళర్భూ త్వా వా! ఆద్యే కస్య కాయల 

శాస్త ంబంధాల్ , ద్విశీయే తస్యారంభకం వాచ్యం, న చ నయ మేవారంభకం స్వ 

సాల్ సోోక్స శేరి త్యాత్యాశ యాత్, న చారంభకాంతరం పళ్యామ ఇతి. ఊచ్యలే- 

ర్ వణవపిధినా 'ఆరబమిదం శాస్తం శా స్ర్రాశర్చ తమేవ శా స్ర్రారంభం (వతి పాదయతి, 
ఢి (౫ 

యభాజధ్యయనవిధశ్వేదాంకర్లత ఏవ పోకు వేదస్యాధ్యయనం (పృయుక్త్కై తేద 

ల్లక్షణతయా చేగీయశే; అర్థాదపరిో తజ్ఞానసృ -మోతసాధనత్వం వేదాంతవాక్యానాం 

విచార్యశ్వం చ లభ్యతే; ఏవం చ శ్రుళ్యర్థాభ్యం సాధనచతుస్థ్రయసంప వన్న స్యాథి 

గ్ 
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వేదాంత వాక్యమిమాంసా _ తదవిరోధితర్యో_పకరణా నిశ్ళ9యస 

ప యోజనా వన్తూయతే. ౧ 
నా. J— 

5 జో య అ బద సద OO ప న్న హా? బ హా జెజ్ఞాసితవ్యమితు కం. కింలతు.ణకం పున సద హా! 

Cal వత్యత ఆవా భగ వాకా సూత్ర, కారక 

దిశన పద్యం. ఇతి చతుర్భ వర్ణ కమ్. చథమనూ త్రం సమా ప్పన్. అధికరణం చ సమా ప్పమ్* 

వ్రధమసూ లై, ణ శా స్త్రారంభమువపాద్య శా స్తమోరభమాణః న్రారోష త్తరాధి 

జ శే ర = ॥ న్ పార అలో అనా కరణ యోస్బంగతిం వక్తుం వార్త తం కీ ర్పయతి. డ్రా తి ముముక్షుణ (బ్రెవాజ్జానాయ 

వెదాంతకేవిచారః క ర్తవ్వ ఇత క్తం. బవాణో విచార్భతో్ట-క్యా అర్థాల్. (పృమాణాది 

an SE: వ రి కాల జో అచ వ | అయ్య విచారాణాం వ్రతిజ్ఞాత త్వే౭_కి దృ్రహ్నవృమాణం బృహ్మయు క్షిరిత్యాదివిశిష్టవిచారా 

ణాం విశేషేణ (బవ్మళ్షూనం వినా కర్తుమశకృత్వా త్త కృ ్ వరూవపజ్ఞూనాయాదె" లమతణం 

న ఆంత కం = ae నస వ వక్తవ్యఎ తన్న నంభవతీ త్యాక్షీవ్య సూ తృకృతం వూజయశ్నేవ 'లవణన్యూత్రకువరార 

యతి, కింలతణక్షమిగి. కిమా మే పే , నాస్తేన్థవ లతణమిత కర్ణః. ఆకే చకా స్రైశీ ప్రశ నా 

దాన్నేవనంగతి;. లత్షణదో బ్రతి వేదాంతానాం స్పష్ట బృవాలింగా నాం లమ జి 

సమన్వయో శక్తేః శ్రుత్తిశా స్తా ధ్యాయ పాదసంగశయః, తథాహి--*్యయతో వా ఇమాని 

భూ తాని జాయంతి ఇత్యాది వాక్ళం విషయః, కత్కిం (బ్ర బృహూణకో లక్షణం వ క్షి నవతి 

నందేహాః, త gy ఫూర్వువమే, వ స్వరూ పాసిధ్ధ్యా ము న్డ్: ఫలం సీర్దాంలె కల్సి 

— or 

ద్ధిరితి భేదః. మద్వస్యామే వసంత వూర్వాఢికరణఫల మేద ఫలమితి కృత్వా వృథ 

జ్న వక్తవ్యం. తదుక్తంంా'ఆన్న పే చావవాదే చ స్రాష్ట్యాం లతణకర్శణి, ప్రయో 

జనం న వక్తవ్యం యచ్చ కృత్వా ప, వవ రళి ఇతి. తథాపి స్పషారము కమిలి మంత 
వలి 

వ్యం. యత్ర, పూర్వాధికరణనిస్థాం తేన పూర్వవత॥ తత, ఆవవాదికీ సంగతి, సొక్తీన్త 

దగ్ధా చింతా తృత్తన వ క్షీతి హారం. జనా దేర్భ గద్ధ రతన బ వాలక్ణ త్య యో 
ళీ (3 

గాల్, న చ జగదు పు పాచానత్వే లో కర్షృత్వం లక్షణమితి వాచ్యం, కర్షురుపొదాన 

క్వే దృష్టాంతా భా వేనానుమానా పృవృళల్వే, న చ శ్రౌకన్య | బృవాణః శుతె సవ లక్షణ 

సిద్ధః కిమనుమా నే నేతి వాచ్యం. అనుమానస్య శ్రుర్వేకు గ్రాపాక కన తదభావే తడి 

షో ళ్ ది చ _ ఇ ఏోథే వా శుక్యర్ణానీదైః, నచ జగక్క-_ర్భృత్వము పాదానత్వం వా వ్ర ల్యేకం లక్షణ 

మ స్టేషతి వాచ్యం. క్ర రమా (శన్యోపాదా నాద్భిన్నస్య ద్రవ్మాత్వాయోగాల్ , వస్తుతః 

- ఆమ్ పరిచ్భేద వతి ప్రాప్తే స్తే పురుహెభ్య్యూసా మాత్ర త్రృస్యానుమానస్యా ప్ర తిష్టీకస్యాతీం ది చియాగ్జే 

కారిణో మోక్నసాభనృబ, హ్యాపరోతజ్ఞానాయ వేదాంకవాక్యవిచారః కర్తవ్య = 

విచారే క ర్పవ్యతానయసంభ వాల్ ఇతి, 
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సూ, జనాదంసం యతః, ౨. ఇటి. న్ధాద్యస్య యతః, ౨. ఇ 
ధా వ్ ల్ల అట రాం ల, జనోత్స_త్లిరాదిర సకల తద్దుణసంవిజ్ఞానో బవ స్రిహిః. జన్మల 

ఉల నం య | నాం ఆన భంగం సమాసార్థ్మ, జన్మనశ్వాదిత(ం శ్రుతిని సైళ పేకం వస్తువృల్తే 

పేతం చ. శ్రుతిని ర్రైళ స్తావత్ ా+యతో వా ఏమాని భూతాని 

జాయంతి 9్రతి. అనీ ౯- వాశ్వే జన సితిపళయానాం క మదర్శనాత్ , 
ధా తీ హ్వథ ్రా Uy 

ప జ వ , రర వా 5 మయా వ వ వ్. వ స్తువృ_ర్తనువీ, జన నా లబ్బస తాక స్ప ధరి ర్మిణస్టాత్ పృ ళీ యసంభ వాతి , 

స్వాతంత్ర్యాయో గాల్ . ఆపారు షయతయా నిర్ణ షశ్తుత్యుకొ భయ కారణత్వన్య నుకూ 

దిద్చష్రూం లేన సంఖఫెవయితుం శక్యత్వాజ్ . తదేవ లతణమితి సీధాంతయతి జనా 
(=) (య జీ 

దృసృ యత్ర ఇతీతి, అత్ర యద్యపి జగజ్ఞ్జన్మ స్థితిలయ ౪ *రణత్వం లతీణం వతిపాద్య లే 

A తథాప్య గే “పృతికృతి శ్చేత్యధికరణీ తత్కారణక్వం న క_ర్షృత్వమాత్మం. కింతు 
కర్త తో పాదానత్యోభయరూవమితి వత్యుమాణం సిద్ధవత్క రక భయ కారణ త్వం 
లత,ణమిత్యుచ్యత ఇతి న పానరుక క్షం. నను జ్జ్ఞాస్యనిర్ణుణబ హా 

లతణమితి చెల్! ఉచ్భతే, “యథా రజతం శు ర్రశుణం యు 

పాణ? న కథం 

అ వాక్యార్థస్యాన్యపదార్థస్య విశేషణాని యథా చిత శ్రగో న్లేవదశ్రస న్య చిత్రా గావః తడ్వ 

దత్రావ్ జన్లాదీశి నపుంస కె ౫కవచనద్యోతిళస్వ సమాహారస్య జన్మస్థితిభంగస్య జన్మ విశ్తే 

ల రారి ల, కథాచ జన్మ న స్సమా సార్జెక దేశస్య గుణ ల్వేన సంవిజ్ఞూనం యస్తిక్ బహ్నవ్రీవశా 
a 

నత కం = సకేద్దుణసంవిజ్ఞానబహ్ను ప్రి హిరిత్యర్థకః. త ల్ యజ్ఞన కారణం తద్భ్న న్నే వాతి ద్రివ్యాత్వ 

ఏిభానదుయు క్ష కం స్థితిలయశారణాబ్భిన్న శే జ్ఞ బాలే 2 బ్రృహుత్వన్య జ్లైతుమశక్య త్వాల్ = 

అతో జన నృస్థితిభంైర్నిరూపితాని త్రీణి కారణ కారని మిళితాన్యేవ లతణమితి మతా 
సూ్రై సమావోరో ద్యోతిత ఇతె న్ళ్సయం. నన్య్వాదెత్వం జన్మన$ కథం జ్ఞాతవ్యం 

సంసారస్యానాది త్వాదిత్యత ఆహా,.__జన న నేతి. మూల శ్రుత్యా వస్తుగ త్యా చాదిత్వం 
కం జ్జత్వా తదెబమ్యీ సూత్రకృ తా జన్మన ఆదిత్టము కృమిత్యర్గక. ఇదమ: చ్రక్యతార్ణ 

నన్విశ్థం బ్రహ్మణ స్త య్యంతేవిచారము కైన విచార్యత్వమ వాది, 'శదసారక్! 

లతణాభావేన స్వరూవనై గ్రవాసీ ద్ధి త్యా క్షీ ప్యావా 

అస్య వూర్వాధికరణేనాశ్నేప్కీ సంగతి అత్త పూర్వపమే బ్రహ్మస్వరూ పా 



హసూ త్రఖ మరి [అ ౧ క్ర రత్న వృభాభూషి తే, శాంకర 

కి ప్ర | 
సంబం థార్ధా. యతబ్రితి కారణని"కేశః అస్వ జగతో నామరూవా 

చారం వ్యాకృతస్వా నేకకర్త భో క్టృసంయు _కృస్వ వ్రతినియత దెళ 
(ల 

౭2+ కొవా డో మ్, జ ౧ ళ్ కసా కాలనిః రక్త క్రియాఫలా శ్రయస్య మనసా వ్వచింత్యర చనారూ స్వ జన్మ 

డడభంగం యతస్సరరజ్ఞాత్స ACE: Ez కార ణాద్భవతి తద్న బా యాలో 

తి వత్నవమాదిసన్ని థాపి తస్య ధరి ఆఅ ప్రదమా నిర్దశః షష్టి జన్హాద 

థి న 

వాం వ్ అంక Cn = క కా కా కా మౌ త్రేవ అం సవ వస్థిక సర్వ క ర్య వాచి క్వమావ .—— స్వేతీతి.వియదాది జగతో 

నిత్య ళ్వాన్న జ నాది సంబంధః ఇత్యత ఆహ.---పషష్టతి. వియ దాదిమహాభూ తా నాం 

కనన aa = అభ తయ కుల ళ్ జన్రాదిస యంద చే వయ్యులి ఇతి భాొవక నను జగతో జన్హాదేర్వా బ్రహాసంబం భాఫె వాన్న్న 

క్ల [| త బక SEN 3 స షర హాయ త త లకణక్వమ్ తక్యాశంక్య తత్కారణ వం లత్ణమితి వం చమృుర్థ మాహా యతఖతీతి 

యచ్మడేన సకం  జానమనంకమానందరూ వం వసూచ్వఖే. 'ఆనందా జ్నేవేితి నిర్జీ త్ర భద సి =A వశ. ధట 

త్వాల్. శథా చ స్వరూవల వణసిద్ధికి తి మంతవ్వ్నం, పదార్భ ముక్తా ఫూర్వునూ త్ర 
చక 

బృవావదానువం ₹ణతచ్చష్టా ధ్యాహానేణ చ సూల్రవా శ్యార్ధమాహ _---అ స్యేత్యాదినా. 

కారణస్య 
యీ 

సర్వజ్ఞ త్య్వాదినంభొవనార్థాని జగతో విశేవషణానిం యథా కుంభ కార 

వశమం కుంభశక భా శ్చదేన్త విక ల్పికేం పృభుబుభ్నో దరాకారస్వరూవం బుద్దా వాలిఖ్య క్ష 
తదాత్మనా. కుంభం వ్యాకరోతి బహి పకటయత్సి తథా వరమకారణమవి స్వాపే 

తకం నామరూ పాత్య నా వ్యాకరో" తఆక్యనుమాయ కతి మత్వావహా.-నామరూ పాఫ్యా 

మితి. ఇత్ధంభ "వ తృ తయా. ఆద్య కార్యం - వేతనజన్నం _ కార్య త్వత్ . కంభవదితి 

(క ధానశూన్యయోర్ని రాస ఇతి భౌవః. హిరణ్భగర్భాదిజీవజన క్షం నిరన్యతి--_అ నేశేతి. 

శ్రాద్ధ వె శ్వాన రెష్టాదౌా పిళాప్పుత్త్యయోః. కర్తృభో క్రై రె దాక్ప ఎథగు క్షిః “యో 
Dp క | బ్రువాణం విదధాతి ఫూర్వం, నర్వపకఅకనోవ్యుక్చురల్' త్రి శ్రుత్యా స్థూలసూత్త జేవశే 

పాధిద్వారా జీవానాం కార్య కేన జగన నృధ్య పాతి త్వాన్న జగ తాారణక్వమిక్యర్థ:. 

కారణస్య సర్వజ్ఞ త్వం సంభావయతి వతినియలేతి. వశినియతాని వ్యవసా వసి తాని చేశ 

కాలనిముత్తాని యేహం ,క్రియాఫలానాం కదాశ్రయన్యేక్యర్ణు. స్వర్లష్య (క్రియాఫలస్య 
మేరుషృష్టం దేశః. చేపా పా తాదూర్థ పం కాలః ఉత్తరాయణమరణాదినిమి త్తం వ్ర 

నియతం. వవం రాజనేవాధల గ్రామా చ్చే శారి వ్యవస్థా వేయా, తథాచ యథా సేవా 

ఫలం దేళాదృభిజ్ఞ దాక్ళకం కథా కర్శఫలం ఫలత్వాదితి సర్వజ్ఞ త్వసిద్ధిరితి భావః. సర్వ 
శ_క్తితషం సంభావయతి. మనసాపీతి. నన్వన్మే౭_పి పరణామాద యో భఖ ెవవి కారాన్సంతి 

mm 

ఖీ 

న్పసీద్ది?, సీధ్ధాంతే కు తళ్ళిద్ధిరితి ఫల భేదః, అక్ర, 'యతో వా ఇమాని 



దా .] జన్ఫాద్యధికరణమ్. ౨. సూ. ౨. శీ? 
రీ ( 

౧ 

వాక్న సమః . అన్యెషోమవి భఖావవికారా ణాంతి త్రీ స్వేవాంతర్భాన బ్రతి 

జన్మస్థితినాశానామిహ గ్ర గపహాణం. యాస్క పరిపరి శానాంతు.' జాయలేఒ స్ప న్ని 

శ్యాం గ్రహ హణే లెషోం జగతః స్థితికా లె సంభ "వ్యమాన త ష్వాన్మ”ల 

కారణా గాదుక్స త్తిస్థీతినాశాజగ తో" న గృహీతాన్ఫ్యురిక్యా ధం క్వెత, తేన్తా 

శంక స్వత. ూళ్చ లః బహణః కారణాత్ తతెవ సల ప్రళశయక్చ శే 
క్ర — 0 అ 

bale నయథో క్ష కవిశే ఇమణస్య జగతోయథో కవిశేషణమిాశ్యరం 

ముక్యాఒ-న్యతః వథానాద చేతనాదణుభ్యూ ఖా భిబాదాష సంసా 

రిభో వోత్పత్య్యాదిసంఖ వయితుం శక్రం. నచ స్షభొావతే?, విశిష్ట దెశ 

గ 

00 

> 

చే కమితి జన్హాదీ త్యాదిప బేన న గృవ్యూంలే తత్రాహ, ___ఆన్యేహిమపీతి. వృద్ధి పరిణామ 

యోర్జన్య ని అవతీయన్య నాశే=. గ్తరొష్ళని ఇల్ భావ$. నను 'దెవో బాయశే అస్పి 

వర్ణశే పరణమ శే అవథ్నీయ తే ల్ నశ్వతీ తి యాస్క_మునివాక్య మెకత్ఫూ త, త్ర మూలం కిం 

న “స్ఫాదిశ్యత ఆఅఆహా.---యా స్కేేతి.యాస్కముని?ః కిల మహాభూ ఆ *నాముక్ప న్నా నాం 

సతి కాలే 'ఛాతిచజేవు వత్యతే కెలా జన్తాదిషట్క-మువలభ్య సిరు కృవాకన్చిం చకార ళన్తూల 

క్సేళ్య జన్థైాదిషట్క- కారణత్వం లతుణం సూత్రార్థ ఇతి గృవాతే సూ తలలో తా 

లత్నణం న సంగ్భహీతం కింతు మహాభూతానాం లతోణము శక్లమిలే శంకా స్యాత్ సా 

మాభూదితి యె శ్రుత్ఫుక్తా జనాదయ స్రనీవ గృవ్యాంత ఇశ్యర్గ?. యది నిరు క్షస్వాపీ 

శ్రుతిర్హూలమితి మబోభూతజస్తావికమర్థ స్త స్త సా శ్రుతి రేవ సూ త్ర తస్య మూలమస్తు 

కమంకక డునా నిరు క్టేచేతి భావం యది హతో బహ్హతిరి క్త కం కారణం స్వా త్రదా 

బ్రవ్మలక్షుణన్య తశ్రాతివ్యాష్తాదివోవస్సా నీల్ = అత స్తన్ని రాసాయ లమణనూ్రే, రం 

వైన వినా జగజ జ్ఞైన్తాదికం న నంథవతి కారణాంకరాసంభవాదితి యు శక్రిన్నూ తె తహ, 

సా కర్క_పొదే వి స్పరెణ వత్య తే; అభునా సంక్షే పేణ తాం దర్శ్మయతి, —న కథో 

క త్యాదినా. నామరూ పాఖ్ళ్యాం వ్యాక్ఫక స్వేళ్యాదీనాం చ చతుర్ణాం జగద్విశేషణా 

నాం వ్యాఖ్యానావసశే వ, వ,ధానళూన్యయో సంసారి ణశ్చ నిరాసో దర్శిత$. వరమా 

ఇబానానుచేతనానాం స్వత8 వ మ్రృవృ త్త తయో గాజ్లీ వాన్యస్య క్టూనశరాన్యత్వనియ మెనాను 

యూనాల్ సర్వే శ్వరాసిద్ధ, "శేషం ప్రేరశాభావాజ్ఞు వారంభక త్వాసంభవ ఇతి 

భావః. స్వభావాచేవ పిచీ తం జగదితి లోకాయతిక న్హం ప (వృత్యావాాన చేతి జగత 

ఉత్ప ఆృాది సంభావయికుర న శక్యమిత్యనియక$. కిం సరసు మేవ స్వస్య ాతురితి 

స్వభావ ఉత కారణాన పేతళ్వం! నాద్యః, ఆత్యాశ్రయాత్ , న ద్వితీయ ఇ త్యాహ.--- 

విశి ప్రేతి. విశిష్టాన్ససా ధారణాని జీశకాలనిమిత్తాన్ నౌ కేమాం కార్యార్థి ఫిరుపాదీయమాన 

భూతాని, .,* ఇత్యాదివాక్యం విషయః, త కృత్ర గ్రాయమాణం జన్రాదికం బ్రవాలమీణం 



థీ 

89 రత్న, వ ఛాభూషితే, శాంకర బ్రవ్శానూ త్ర త్రభామ్యే (అ. ౧. 

కాలనిమితానామిహోపాదానాత . ఏత చేవానుమానం సంసారివ్యుత 

రి శ్తేళ్వరా _స్తీత్య్యదిసాధనమిశ్యర కారణవాదినో మన్యంతే. నన్వివహోవీ 
షార్ ఒ4 ఇ జో జ ఆన్ షే వాంచ లి అరు అల తడవ పన్య_స్తం జన్లాదిసూత్ర న, విదాంతవ కవ్రికుసుము గ థ 

మ. x ర, “రం “వారి ల కు అగ x జ నష య త పత్నూ త్రాతా ౦. వేదాంతవ క్యాని హీ సూూల్తెరు దాహృత్య 

డా అన. శ 5 
తాత కార్చన్య కారణాన పే వతం నయు క్షమిత శ్రర 

ఖభూవిశే షే వర్దాదికాలే బిజాదెనిమిస్తే చ వవృత్తిర్న స్యాదితి భావః. పూర్వోక్త 

అనెపేతతే న్నారినాం ఏ థాన్యార్షి 

సర్వజ్ఞ ఆ స్వవివి శేషణక మోశ్వరం ముశ్త్వ్వా జగత ఉత్ప త్యాదికం న సంభవతీతి భాషణ 

కరారం వినా కార్యం నా స్తీతి వ్యతిరేక డ్ Et తేన “యెజ్, కార్యం తల్ సక రక 

మితి వ్యా విర్ణయ | తే. ఏళ చేవ వా ప్టీజ్ఞానం జగతి వమే కరానం సాధయణ్ సర్వై 

శరం సాధయతి 8 కిం శు శ్రుత్యేతి ఈర కాణాం భ్రాంతి మువన్యస్థతి.నీ క బే వేతి, వతదను 

మానమేవ సాధనం న “ప్రత మన్యంక ఇతి యోజనా, అథవా వీతచాష్టి పీజాన మేవ 
ఆం బ్లా 

శ్రుత్యను గ్రాహక యు క్రిమాత్ర, ల్వనాస్త క్పమ్మతం నదశనుమానం స్వతం త్కమితి మన్యంత 

ఇత్ఫర్థ్య 3. సర్వజ్ఞశ్వమాదిశ బ్లార్గ ఆగ్రి యద్వా . ప్పెద్డానసహా సాక కల్సిన ణము నాను 

మానం మనంత ఇత్యర్థ 1. కత్రాయం క విషన్ 3, స కి నాజ్జనకం కర్రాస్తీ స్రైత్వసిద్ది?. 

వశ్చాణ్ సకర్తా సర్వజ్ఞ 3 శౌ తారణ త్యాణ్ వన Ce కలాదివశొ ఇతి సర్వజ్ఞ త్వ 

సిద్ధిః, “లక్షణా?” దిళ్ళ త “మన్యంకి ఇత్యనుమానస్యాభా న కం చూచితం, క భా పీ, 

అంకురాదౌ తావజ్జీవః కర్తా న భవతి జీవాద్భిన్నస్య ఘటవద చేళనక్వనియమాదన్యః 
కరా నా _స్పే వేతి వ్యతిరేక నిశ్చయాల్, “య త్క్కార్యం తత్చకర్తృకమితి వ్యాస్తీ నా 

సిద్ది. లతణలింగకానుమూ సే తు బాధ్య అశరీరస్య జన్ఫ్ఞా జానాయోగాల్, య నం 

తన నోజన్యి మ్తి వ్యా_ఫీవిరో ఛేన నిక్యజ్ఞ్వనాసి ప్వర్భనాభావనిశ్చయాల్, త్రస్తా తీం 

ద్ శ శు ్ష శర నుర వా వేం “మాన ఆ కా ద్రియా ర శ్రుతిలెవ ఇం. (శ కృర్ధిసంభా నార్థ క్వనానుమా 0 యుుక్టీమా త్రం న 

స్వతంత్రమికి భవః, సన్విదనుయు క్రం, శు లేరనుమానాంళర్భావమభి శే క్య భవదీయ 

నూత తృకృతానుమాన సై నుసవి వన్య స్ప స్పళ్వాదిలి వె వె శేషికళ్ళంక కేనన్నితి.అతో 'మన్యంత' 

కృసమహనస్యాభాసతో్ట క కరయు చేతి భవః. యది శ్రుతీనాం స్వతంఠృమానత్వం న 

స్యా తరి 'శత్తు సమన్వయా దిత్యాదినా తాసాం తాత్పర్యం సూ (తృకృన్న విచార 

మేత్ , కస్తాదు త్తరసూత్రాణాం శ్రుకివిచారార్థ త్వాజ్జన్యాదినూ లై, పి శ్రుతిశేవ స్వాళం 

తే లై విచార్యశే నానుమానమీతి వరిహరతి,___ చేతి. కించ ముముష్షోర్య్రవువగతిరఫిప్టా 

యదర్థమసృ ఖా చ్ర్రస్యారంభః, సా చ నానుమానాణథ్ , “తంత స్వెవనిషద' మితి శ్రుతః 

న వేతి సందేసూ, జన్లాషేర్ణగన్నిష్టకే త్వేన బ్రవ్మానిష్థ్ట త్వాసంభ వాన్న కద్భహ్మలకణం, 
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నిచార్యంలె. వా క్యాక్టవి చార ణాధ్యవనాననిర్వ ఎత్తాహా 

ర్నానుమానావివృనూ ణాంతర నిర్వ్యృత్తై. సతు వేదాంత వాన్వేషు 

జగతో జన్వాది కారణ వాది ప్షు తదర్భ గృహణ వ నె ర్థ్వ్భాయానుమూనమవి, 

'వదాంతవా క్యావిరోధి ప్రవ మాణం “గోపన్న నివార్య కే శ్రల్వైన చ 

తర్క స్యాభ్యు 'వేతత్యాత్. .. తభాహీి శొతవ్యో మంతవో 

నిద ధ్యానతవ్వు' బ్రతి హా శత, “వండితో మేథావీ గంఛారా 

నెవేపసంబద్నే తై వమేవేవా చార్య వాకా ప్రురుపో విడెత చ 

పుకుపుబుస్థసావోయ్యమాత్మనొ దర్శయతి. న ధర బడ్డు సారవామివ 

శ్రుత్వాదయ ఏవ వ్రమాణం బృహాజిజ్ఞానా యా కం తు శ్రుత 

ద యోం౭ ౭_నుభ వావయళ్ళే యాభాసంభ వమిహా ప్రమాణం, అనుభ వా 

అతో చానుమానం విచార్భమి త్యాహా, కా క్యార్టెతి. వాక్ళస్య త చర్గస్స చ నివారాద్య 

దధ్యవసానం తాక్పర్భనిశ్చయ3 వ్ర మేయసంభవ నిశ్చయక్ళ లన, జా తౌబ హ్లోవగ లి 

రు క్షయే భవతిక్యర్థ $5, నసంభవో బాభాభాెవః. ననుకఃమనుమానమన పేక్షీత మేవ నేత్యా 

హ=సల్సి ౧ తి. విమతమఖిన్న నిమితో పా దానకం వనిమశ్ం వేళనివ శ్రుకృతికం కార్య తాల్ 

సుఖావెవ విత్యనుమానం శ్రుత్యర్థ దార్హ్యాయా చక్నీ కమిశ్యర్గ ౩. చార్జ్వం సంశయవినర్యాస థ్ 

నివృ త్తిః, “'మంకవ్య వ్ శృుక్యర్థ స్తర్యాణ నంభావనీయ ఇసృర్థః యా కళ్చిద్దం 

మ దీ కో సం చాద్ ర్య ళం సిన We ar ఛారజ ఇభ్యక్ ఎకైరన్యత్రార కా బద్ధ సత్ర, ఎవ త్త కనచిన్తు కబంధ న్తదు క్షమ ర 

౫ హణసమర్గ 3 వండితః నయం తర్క_కుశలో మేధావీ స్వదేశా నేవ ప్రాపష్నుయాల్ , 

( ద ద రొ ల రన న ట్ర రా ని జం బగ 
అవు పెహావి ద్యాకామాదిఖన్న షరా పానందాత్ పృచ్యా కౌ బ్రస్మీన్నుర రక నంసారే 

వి కేనచిద్దయావరవ శే నావా ర్యేణ “నానీ తం నంసాదీి కింతు “తత్త ఏమసీత్వ్యువ 

ఎర ర ఈ ర్ - eos చ. ఇరు దిష్టస్వరూవ$ః స్వయం _ తర్క_కుశల క్చేత్ 'స్వరూవం జానీయాన్నాన్య లి శ్రుతిః 

ని 
రిత్వ ర్గః. నను బవాణో మననాద్భ పేరా న యుక్తా వేదార్గ త్వాద్ధర్మ వల్ కింతు శ్రుతి 

లింగ వా కాదయ ఏవాపేకీతా ఇత్యత ఆవా. నేతి, జిజ్ఞా స్వే ధర ఇవ జిజ్ఞా స్వే 

ద్రవాణితి వ్యా ఘ్యయం,. అనుభవో (బవ్మాసాము త్కా రాఖా్యూ విద్వదను భ వః.ఆడి బద 

నృననని వి ధ్యాసన యో$ పర్మిగృహ, త్మ, =హేతుమాహ--- అనుభ వేతి,.ము క్ల నీర్గం పబ బహ 

జ్ఞ్వనస్య శాబ్దస్ష సాకా త్మా_రావసాన త్వాపేతణాత్ (వతృగ్భూ క సిద్ద బ వాగోచర 

న చ “సత్యం జ్ఞానమనంతం' ఇత్యాది వాక్యస్థన ఆ గ్బాదికం లత్సణం స్యాదితి సాంవ్రతమ్; 



r 

40 రత్న ప్ర ప భాభూపి. టే, శొంకర బ్రహనూత్రభామ్యే [అ.౧. 
శాలి 

వసానత్వాత్ , భూతవ స్తువిషయ తాషచ్చ బ్రహ్యవిజ్ఞానస్య కర్త స్యెపా 

విషయే నానుభవావేక సత శ్రుత్యాదీనామేవ ప్రామాణ్యం 

కర్తుం శక్యం లౌకికం వైదికం చ కర్మ. యథా శన గచ్చతి వద్భ్యా 

మన్యథా వాన గచ్చతితి, తథా '“అతిరా © హోడశినం గవి 

'ఉదితే జుహాోత్యనుది తే జుహోోేతి త్రి పవ తినే. మధాఫ్పృ తా 

'త్వేన సాక త, రఫలకత్వణం భవా త్తదర్భం మననాద్య్భ పేరూ యుక్తా, ధన్వేతు స 

పరోశే సాభ్యే సాకా త్మా_రస్యాన పే పతీ శత్వా దనంభవాచ్చ శ్రుత్యా నిర్భయమ్మాతక్ర 

మనుష్టా నా యా"పేక్నీ కం, లింగాదయనస్తు శుక్యంతర్భూ తా వవ శ్రుతిద్వారా నిర్ణ యోప 

యోగి క్వేనాపేత్యుం'తే న మననాదయ$్క అనువయో గాదిత్యర్థ 8. నిరెపేతుశ్న్ళబ్దః శ్రుతిః 

శబ్బస్యార్థ వ, కాశనసామర్థ న్చం లింగం. వదం యోగ్వేశతరవదా కాంతం వాక్యం. అంగ 

ఎయ్ అర కలీ ళ్ళ న కా జు ఇ అల వాక్టసాపెతం ప్రథాన వాక్యం (వకరణం. కృముపకితా నామర్థానాం (క్రృమపళక్నితెర్య 

థాక్ర, కమం సంబంధస్థ్బానం, యథా వంద్రా గ్బ్యాదయ ఇష్ట యో దశ క్ర మేణ వఠి తె, 

దశ గముంత్రాశ్న 'ఇంద్రాగ్నీ రో చణారిపీ త్యాద్యాః, త్ర, వథమేస్టై ప్ర పృథమమం త, న్య 

వినియోగ ఇత్యాద్యూహనీయం. సంజ్ఞాసామ్యం సమాఖ్యాయథా- -అభ్వర్భవనంజ్ఞ శాసాం 

మంత్రాణామా ధ్వర్యవసంజ్ఞ శే కరణి వినియోగ ఇతి వివేకక నవం తావద్భ వ్యా న 

౩ F 0 రై ర మన నాద్య పేతం వేదార్ధ తర్వాత్ ధర్మ వదిళ్యనుమా నే సాధ్య త్వేన ధర స్యానుభవా 

యోగ్యశ్వం, అనపపేక్షీ తానుభవత్వం చో పాధిరిత్యు కం, ఉఊపాధివ్యతినేకాద్న్రహ్మణి 
యి ఆయ్ క మననాద్యపేతళ్వ్యం చో క్షం. తత్స యది వేదార్భత్వమాత్రేణ ద్రవ్హాణో ధనేణ 

సామ్యం త్వయోవ్వ్యేత కరి కృతిసాధ్యత్వం _ విధిని షేధవికల్సోత్స్ళర్రాపవా దొళ్చ 

జ బ్రవాణి భర ర వత్ న్యురితి. వివ బాధకమాహ_ప్రురు షే షే త్యాదినా. పురుషకృత్యథీ నా 

లక ాభజత్న త్తిర్భన్య తద్భావాచ్చ ధర్మే శ్రుత్యాదినా మేవ ప్రామాణ్యమిత్యన్వయ!. 

ధర్మస్య సాధ్యత్వం లౌకికకర ర దృహాం కేన న్ఫుటయలతి._కర్తుమితి. లౌకికవదిత్యర్థః. 

'్రెహాంతం న్ఫుటయతి, .—య్ తి, దార్షాంతికమావా, తథేతి, కద్ధర్శన స కర్తుమకర్తుం 

'క్యత్వము క్త్వా అన్వథాకర్తుం శక్యత్వమాహ---ఉదితఇతి. ధర్మస్య సాధ్యత్వమువపాద్య 
త త్రీ విధ్యాది యోగ్య తామాహవి ధీతి. విధి వృతి షే మ భాచ్చ వికల్పాదయ శ్చధ రే సాథ్యే 

శ యేఒర్థ వంత; సావకాశా భవంతి "జే బ్రహ్మణ్యప్ స్యురిత్యర్థ 3. 'యజేత న నురాం 

౫ కసిద్ధభిన్నార్భ కానా మేక బ్ర బహ్మలకుణతాష్షప్ప సిస్ధరితి ఫూర్వః వత్, సిదాంకస్తు 
థి 

కస్య (పృ త్యమ మ్యువస్థావితస్ణ హక జూప ప్ ఉత్పత్తి ఫ్రం ఆదిర్భస్య జన్మ స్థిత 
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నా స్ఫీతి వా వికల్ప లె. విక ల్పనాస్తు సురుషబుద్ద్వ అత, న 

యాథాత్తజ్ఞానం పురుషబుద్ద్షష వేశుం. కిం తర్హి వస్తుతంత్ర, మేవ తత్, 

స్థాణు ర్యా వురుపోఒన్యో వేతి తత్త జ్ఞానం 

వురుహో౭.న్ఫో "వతి మి థ్యాజ్హానం స్థాణు రే వెతి తత్త 

జానం వ ష్లారం త తాత ఏవంభూతవ' స్తు వివయాణాం బ్బామాణ్యం 

వ స్తుతం త్రం. తర్రేవం సతి బ్రవ్యజ్ఞానమప వ స్తూతంత్ర, మెవ భూతవస్తు 

వ్రీహిభిర వె ర్వా యే కే”తి సంభావితో వికల్ప; 

గృవాణ్నాగ్యవాణయోనై చ్చికః ఉవెతానుదిత కవోమ యోర్వ్య్యవ పస్థితేవిక ల్పకః. న హిం 

వంతేస్సుః వికలా్పత్సర్హాపవాబ = ఏ. నతు వస్వ్యైవం నైవమ_ 
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వచే దిత్యాదమో విధిని చ ధాం. 

| 

స్యా 'దిత్యుళ్ళర్ల 9. 'అస్నహామాయం వశుమాల ఛే లే 'క్వపవాదక. తథా “ఆహవనీయే 

చ 3 సనక గవ ర జో ft వక్షం 
జుహోోత్రీ త్యుశ్చర్హ 3. “అశ్వసృ వజ జే వచే జువోతీ” త్యృవవాదజతి వి -వేకః. వే బ్రవణి 

స్యురిత్య ల్రైష్టో వ చిం వారయతి.---నత్వి త్యాదినా భూతవన్తువిషయ త్వాదిత్య త్యం లేన, ఇదం 

పస్తు వవం నైవ నుటః వటో వేతి (వ, కారవిక ల్ప3. అస్తి నాస్తి వతి సతాస్వరూవ 

వికల్చ్పః, నను పస్తున్య ప్యా తదా వాదినామ స్తీ నా సీ తా ఏవిహణా దృశ్యం తే తత్రా 

పహా.=--పికల్పనా స్తీ ్వతి. ఇ స్తే త్వ్వాదికోటిస్మర ఇంపురువబుద్ధి స్త్వమ్మూలామనస్స ఎందితమాత్రా 

న్పంశయవిపర్భయవికల్పా న పృమారూ పా ఇక్యతు రార్భః. అయం భావః ధరో హి 

యథా యథా జ్ఞాయతే తథాకథా కర్తుం శక్యత ఇతి యథాశా స్తం పురుమబుద్ధ్య పేమూ 

వికల్చాన్స కే (వృనూరూ పావీవభవంలి, తతా మే ద్ర హ్మణ్యపి సర్వే వికల్పా యథా 

స్ఫ్యురితి. కత్రాప్యోమితి వదంతం ప్ర త్యాహ.---నేతి. యది సిద్ధవన్తుజ్ఞానమవి సాధ్య 

స్ు 2 

నవల్ పురువబుద్ధిమౌు పేమ జాయేత తదా సిద్ద వికల్చా యథార్థాస్స్యు9, న సిద్ధ 

వస్తుజ్జూనం పౌరుని కిం తరి ప్రహణవత్తళృం, తథా చ వస్తున వీకరూ పాత్వాచేక 

మున. 

నహీ సాణావిలి. సాణునే పక్న్సవచావతో సీ ద సశ్వే ఐికల్వొ యథార్థ న భవపంతీత కర్ణః ర్ం 

మా, అన్యే వికల్పా అఆయథార్హావ్ వేళ్యర్థః. అత్మ దృష్టాంతమాహం.--- 

వి -€ 
( 

త్ యద్వస్తుకంత్ర,ం జ్జైనం క్ద్చుతూ రం యత్పురుషతం త్యం త తని ని ఛ్యేతి విభజతే. 

తే వి. సాణావిళ్నర 9 సాణాషు కచాయ 0 ప. __సేవమితి. (వకృత 

WG థి" ఛి - 9 
మాహ.---తృతై)వం నతీతి. సిద ర జావచ,వ త్వస్య వస్త స్ప్వధీన ₹ బ్వసతిబ్రవ్యజ్ఞా నమపి 

శన | 

వస్తుజన్య మేవ యథార్థం ౦న పురుష సశం త్రం భూతార్థవిషయ త్వత్. స్తాణంజ్హానవదిత్య రః 

అకస్స్ఫా మేష సర వికల్చా? పుంపు “ంత్రా యశథార్థా న న సిద్ధెజఒర్ధి ఖ్ వైలకణ్యాల్, 

0 . 
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"a ~ . జ అం న్ i _ 9 అ వాం త్ర 
విషయత్యాత్ ; నను భూతవ స్తువిషయ కే బ్రహ్మణ వమాణ ౦ఆ౮ 
విషయత్వ్య మే వెతి పెదాంత వాక్యవిచారణానర్థితై న ప్రాప్తాః న, పంది 
యావిషయ కే సంబంథా గ హాణాత్. సభావత్రో బహిరిషషయవిష 
యాణీందియాణి న బహావివయాతి. సతి హూం పయవిషయ త్వ మం తి 

లే సాతి 
మూతమేవ గాావాంవ కొం కిం బవాకా నంబదం కిదు నేన ర్రోణువ గ్ర న్. పై ధి చిద్యా సంబద్ధమితి న*శక్షర్ణం ని శ్పౌతుం. తనాజనావసూ తం నాను 
మానో పన్యాసాక్తం, కి “దొంత వాక వ దర్శనార్లం. కింపున స 
మానోపన్యాసార్థం, 50 తర్హి వె ంతేవాక్య ప్ర నశ ౦ప్ప్ర 

బహణ వదం బపహాజణా సంబదం కార్యమితి గ ఎ హార. కార్య ఢు c క్ 
న్న 

న ధర సామ్యం (బవాణ ఇతి మననాద్భ పేకాసిరేతి భవః. నను తర్హి ద్రవాపృక్య 
కూదిగోచరం_ధర విలక్షణ క్వాల్, ఘుటాఏవత్ , తథాచ జన్ఫాదిసూ ట్రై జగ త్క్కారణాను 
మానం విచార్యం సహా స్ట తన్య మాన త్వాన్న శ్రుత, స్ట తస్యా అమాన తేన తద్వి 
చారస్య నిమవ్ఫృల తక్వదితి శంక లే. _నన్వితి. (మవమాణాంతరవిషయత్వ మేవ ప్రావ్తమితి కృత్వా ప్రమాణాంతరనైవ విచారస్తాప్తావితి శేష, అక్క వూర్వవతీ పష్టవ్య$; 
కిం యశ్ కార్యం తత్ సహజ మిళ్యనుమానం ద్రవాసాధకం కింవా య త్కార్యం తత్స 
కారణమితి? నాద్యః, వ్యా ప్యుసి వం త్యావా._ చేరి, బ్రవణాఇంద్రియాగ్రావ్యాత్వాత్ 
పృత్య కేణ వ్యా ప్టీగహాయోగాన్న (వమా ణాంతరవిషయత్వమిత్యర్థం. ఇంద్రియా 
గ్రావ్యాత్వం కుత ఇత్యతఆవహా.---స్వఫావతబతి, “వరాంచి ఖ =నివ్యతృ అత్చ ఏయంభూిరితి శ్రుల, బవాణో రూ పొదిహాన త్వా చ్చేళ్యర్థ 9, ఇంద్రియాగ్రాహ్యూ ల్వేషవి వ్యా క్తి గుహః కిం న స్యాదఠ ఆహా.__కతి హీత్రి, తన్నా స్తీతి శేమ$, ఇదం కార్యం బ్రృవ్యాజం 
ఇతివ్యా ప్పి వత్యతుం ద్రవ్మాణో౭తీం ది య త్వాన్న సంభవ తీక్యర్ణ 8. ద్వితీయే కారణసిద్ధా 
వకి కారణన్య బ్రహ్మత్వం శ్రుతం వినా క్షుకుమకక్యమి త్య్యహ..-కార్యమా క్రమితి. 
ఏంబంధకృతం యస్తాత్ , శ్రుతిమంతనేణ జగ త్క్బారణం (బ్ర హేతి నిశ్చయలాభ స్త పాత్ కల్గ్లాభొయ శ్రుతిచేవ ప్రాధా న్యేన విచారణీయా, అనుమానం తూ పాదాన త్వాషది సామాన్నద్యాష్టా రా మృ దాడివద్భ)వాణః న్వకార్యాళ కత్వాది ర్రై కార్గనంభావగార్థం 
గుణతయా వార్యమిత్యువనంహరతి..__ శస్తాది తి, నకత్సూక్ర సృృవిషయ వాక్యం వృచ్చ తి.కింప్రునరి తి. ఇహ బ్రవ్మాణి లక్షణార్థ క్వేన విచారయితుమిష్టం వాక్యం కిమిళ్యర్థు, నష 9 అగ గచ ఆయి అన చి 

జీని అద్య 

ఆ కృహి ప్రథమసూత్రే శిష్టాధి కారిణో బ్రహ్మావిచారం ప్రతిజ్ఞాయ ద్రవ్మజ్ఞాతు 
ద కారణక్షం తటస్థలతణం, సత్వ్యాదికం స్వరూవలతణం, నచ లోక సీద్ధఫిన్నా రక త్వా 

ఓ 
లో © 

థ్ అ 
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న్వేదాంత వాక్యం యత్వ్పూ తే ణేహ వీలతుయిషితం 'భృగుై్వై 

వారుణిః వరుణం పితర వససార అధీహి భగవో బా త్యుషక, 

వమ్యూహ..___'యతో వా అకమాని భూతాని జాయంతే, యేన జూతాని 

జీవంతి, యత్సయంత్వ్యభసంవిశంతి. తవ్వ జిజ్ఞాసస్వ తద్భ భాతి ” 

తస్య చ నిర్ల రయ వాక్యం--- ఆనందా జె స్స ఖపమాని భూతాని 

జాయంతే. ఆనందేన జాతాని జీవంతి కందం వృయంత్యభఖినంవిళ థం 

లె ఇగ నేన దాం ౫ > తీత్రి = అన్నాన్వ వ్వేవంజాతీయ కాసు చాన పని నిత్య శుద్ధబుద్దము_క్ట 

le న్వఫ"వసర్వజ్ఞ స్వరూవ కార ణవిషయాణ్యుదాహ ర్త వాని. 
శో అ ॥ సర చాయ్ > గవ జ జగ తక్మారణత్వ ప దర్శనెన గు గజం బ, పాత్యుపత్_ప్టం 

పది లి. అనీషా సార 

య ఉఊపది శేత్యర్థం. అత్ర యేనే ల్యేకళ్వం వివక్షీతరి, హావ (బహ్మళ్వేవిధానా 

మోగాల్ . యజ్ఞగ త్క్కారణం త దెకమత్య వాంతర వాక్యం, య చేకం కారణం కద్భ) 

మా యాతి వా యత్కా_రణం తదేకం (బయ్జోతి వా మహోవాక క్యమితి భద, కిం తర్హి 

స్వరూప లకుణమి త్యాశంక్య వాక్య శేపాన్నిర్హ్ తో యకతశళ్శషైై ఫ్రై ర్థస్స" శ్యజ్థానానంద ఇకా 

హ.---తస్య చెలి" యనస్ఫర్వజ్ఞ 9 రా! 'కస్తాజేతద్య0వ్తునామరు మన్నం చ కాయలే “విజాన 
లో 

మానందం బే 'శ్యాదిశా ఫాంకదీయవా క్యాన్యవ్య్వస్య విషయబఇ్లత్యాహా, అ న్యాన్య 

పీతి. వవంజాతీయకత్వ మే బావా. ని ల్యేతి. క చేదం నర్వాను శాఖాను లత్ణద్వయ 
యా* ము కివెతి వీవం, వ 

మవతారయలతి._జగది తి. వేతనస్య 

ఎ ఖా 
బ్రహ్మణో జత్కార ణతో క్యా నర1జ జ్ఞైత్వమర్థాల్. దశిక్షుతం నూత [తృకృ తా చేతన 

0_ సర్వకారణత్వాత్ , యోయక్క_ర్తాన సృ స్వేర్థానపూర్వక త్వాత్ తథఖాచ 
లస 

దేకట్రైవ్యాలతణ త్వా వ, సీద్ధిరితి సాంప్రతమ్; సత్యాదివ దానామఖజ్ఞార్థ తన ఏక 

వర్భ వసాయిశ యా లజోణక్షసంభ వాల్ ---ఇతి, 

ద్రవం సర్వ 



శ రత్న వభాభూషి కే శాంకరబ్రహ్యనూ 

ముహత బుగ్వోదా దెః ఇ స్త్ర స్యా నెకవిద్యాస్థానో పబ్బంహిత స్య 

ర 

కర్ణ కం పాతుద్వయన్మై కార్భ సాధక త్వా దక్షః సయక్వ 

మజా ంకరసంగ ల. యద్వా పెదస స్య నిత్య త్వాద్భ్బ)వాణన్సర్వ హేతు తొ నొ ప్రీత్యామేవ 

సంగత్యా వేదహేతుత్వముభ్య క “అస్య నువాతో భూశస్యనిశ్వసికమే వై. తధ్యద్భ గ్వేదో 

యజు ర్వేదస్సా మ వేదోఒథర్వాంగిరస' ఇ వాక్ళం విషయక. తత్కిం వేదహేతు తేన 

ద్రివ్మాణన్సక్వజ్ఞ త్వం సాధయతి ఉత న సాధయలతీత్ జంబ తత్త వ్యాకరణాదివ 

జ్వేదస్య పారు షేయ తే మూల పృమాణసా పీజ్ ల్వనాప్రామాణ్భా పొతాన్న సాధ 

యతీతి ఫూర్వవకే జగచ్చేతో శ్చేతన త్వాసీద్ధిః ఫలం. 

తజ యథాకులాల ఇం . సర్వజ్ఞ త జ్షత్వం పృ భానాడినిరాసాయ వెదక 
జ 
ల 

విచాంతే కత్సిద్ది?. ఆస వేదాంత 
ధీ ధీ లి 

వాక్యస్య స్పష్ట బృహ్యల్ంగస స వదక ర్త సమన్వయో కః శ్రుతిశా స్తా భ్యాయ పొద 

సంగతయక$,. వవతూపాదం శ్రు త్యాదిసంగశ్రయ ఊహా, వో ఖా సర్వార్థ వ కాళన 

శ_క్తిరువలభ్య ల లే, సా_కేదు పాదానబృవ్యాగతళ_క్రివూర్వి కా తదతా వా! వకాశనశ కి 
అబా ౧ © ధా 

త్వాత్ , కార్యగతశళ _క్రత్వాదాక్ష ప వనేవగతశ క్లివల్ ఇతి వేదో పాదాన ల్వేన బ్రహ్మణా; 
— 0 

స్వసంబద్దా శేషార్ణవ్ర, కాశనసానుర్భ్యకూచం సర్వసాక్షీళ్వం సిద్ధ్యతి. యద్వా యథా 

2 ధే తార; ఫూర్వక్ర్ర్యమం కతా వదం కుర్వంతి తథా విచిర్రగణమాయానవాయో 

నావృతానంశస్వ ప్ర కాశచి ద్రూవ$ పరమేశ్వరః స్వకృ్ళత పూర్వక ల్పియ కై మసజా 
తీయ క్రమవంతం వేదరాళిం తదర్ణాంశ్చ యుగవజ్జానన్నేవ కరోతీతి న వేదన్ఫ పౌరు 

షయతొ, య శ్ హ్యార్థృజ్డున పూర్వకం పెక్యజ్ఞూనం పాక్యనృష్రో కారణం త ల్ 

పౌరుషేయశా, అక్ర చో యాగవచ్యాన్న సా; అతో 'వేదకర్తా వేదమివ కదర్థమప 
స్వసంజద్గం నాంకకీయక తయా జానాతీతి సర్యజ ఇతి సిధాంళయతి._ శారి. థి యష్టా యే త 

శ్ర (మతి “హశుత్య్వాద్భ్రవ్యా సర్వజ్ఞ ౦ సర్వకారణం చేతి సంగ తిద్వయానుసానేణ 

త్రృయోజనామఫీపై పతే వదాని నాచే ఇం మహాత ఇతి, హేతోస్సర్వజ్ఞ త్వసిద్ధయ 

వేదన వెేేషణాని, తత్త గ ౦ “తోజర ర్ల కశ్చ ముహూ త్ర త్తం హికశాసనాబ్యా స్త్ర క్వం. 

శా స్త శబ్ద3శబ్దమా త్రో బతగార్థఇతిమళ్యాహ ---అ నేశేతిం పురాణన్యాయమోమాంసా 

నన్విళ్ళం బ్రహ్మణో జగ త్కారణ కన సర్వజ్ఞ త్వమర్థాదభాణి, తదరమణీయమ్; 
వేదస్య నిత్య శ్వేన 1 జగ తాకెరణశా ఇయోగాది త్యాకీ ప్యావ __ 

అన్య ఫూ ర్వాధికరణీనా 'క్నేవికీ సంగతి, ఫలం తు ఫూర్వవ షై బ్రహ్మణః సర్వ 



ర్త 9 ప జ క. 232 Ta CK a ల లో ష్ష్ యు క 

ఏ దీప 3 ఇ తీనస్నర0జ కలస ౩ కార హా. దిపవత్స రాషర్థావదోో తినస్పర్వజ్ఞక ల్పస్య యోనిః కారణం బ్రహ్మ 

బుగ్వాదాది లవే,ణస్ను సర్వజ్ఞ గు ణాన్వితస్వ 

సర్వజ్ఞాదన్వతస్పంభ వో న య పడె స్తరాన్థం శాస్త్రం యసాత్సు 
అహ “లి ర ధి 2) 

రుషవి సహోత్పంభ వతి, యథా వా కర ఆాది పాణినా డె రైయైక 
న అ 

దేశారమవి, స తతో౭ప్నధికతరవిజాన ఇతి పనీద్లం లో శే. కిమున కొన్న 
థ్ టి న్ను థి 0 

జాన్ 4 a 7 లొ ఇ య యా వే a డా —- మచనెక శాఖా భవ న్న స్నా బవ తర జ్య నుహష్న వ్యన్ల* గ్రామాక్నిప్ప వి? గ్ 
చి — Pe టో ల జా = హం $ 

బాతొః బు” దాదా ఖషస్ట స9జ్రానాక రసో ౩ యరతౌ నెవ అలా 
2 తం od ఆన గ యై 

శాస్తాణి శికాకల్పవాస్టిక రణసిధు క్షభందోబ్యోతిమోణి షడం7=నీ"తి దశ విద్యా 
గా ల న్ ” యా ౬ (= ణా © 

నానాసి జె దారజాూనెబూాత వః తె చువకృవ స్యేక్యర్త 9. అనేన మనాషదిఫిః పరిగ్భహిత 
థి షు యా- లి లిథి ఐ 

వ ny శ అత 

జోషన వేదన్న పామాణ్న్యం నూచికం. బోధకత్వాదపీ సామాణ్యమి త్యాహ,--- వ దీవ 
AU లి UU లి లి uD) 

3 —— ఉల లే లో ల 

పదివి, సర్యార్ల వ కాశనశ కిమరే 0ఒవువేకన తాల్ నరు కల్పత్వ్వం చదరూనిదు పా 
cn / నె ఎలి a) యిం 

దానం క ర్త చ. నను నరంజ న్న యో గుణం నరాషరజానశ క్షిమ త్ల ఏం వదన తద న SE లుగ్భి బ్లూ తం a 

నలి / 

దర్శితం. న చావిద్యాయా స్తదావ కి. శ క్షిముల్వ్వషవ్య చేతన త్వాదితి భావః. వేదః 

మాణవాక్యత్వాజ్ , వ్యాకరణరామాయెణాడి వ 

కర్తుర్ణానస్యార్థాధిక్ళ్యం  నూచయతి; దృశ్యతే చార్భవా 

క్షం చేదే. అత౩పూ యోజనా యద్యవ్చా, సం యసాదాసపాల్ సంభవతి స తత 
స సి Yi) జాలీ -—0 

శ్నా స్తాదఢికార్గజానఇతి వసీద్దం యథాశబ్ద సాధు త్వాదిశేయైక జేళ ఒరో యన్య తదపి 
EE : య కా య 

జాతుంధఛవతి యద్నల్చార మవ న మధికారజా 

ఏక్ మ్న్ “నం ర పహాతో రి 1 గ ఎ? ‘ సత్తు తర్భసాన వాతో ౭వకిచ్చిన్నాదు కౌల్ 
గ్ 

య En 

నిశ్శ్వసీక మే వై కద్యద్భృగ్వోదః' ఇత్యాదిబాక్యం విషయః. తత్ 

ధయత్కి ఉత సాధయతీతి నసందేహూ, “వాచా విరూః (21 
రం 

GG బి 2. 



న Sry ny కంచ దాక ఇ 
40 రత్న పృభా'భూవి. తె, కొంకరబ్రహసూత్ర భి ము [© ౧ 

న్యాయేన పురుషనిఃశ్యాసవద్యస్తాన్నహతొ తాద్యో నెస్పంభ వః 

'అస్న మహత్ భూతస్య నిశ్వనీత మేవై తద్యద్భ గ్వాదో యజుర్వద 

పమాణాంక రేణ ర్భజ్ఞ్వన వ యానం నినా పాయక అత్రానుమా నేన 
ట్ గవ ఓ 

“'యస్ఫన సజ్జ ఇ వలి శతు క్రనర్వజ్ఞ క్వచార్జ్యాయ పాణి న్నాదిఐ దెదక క్టర్భఫికార్షజ్ఞాన 
(గ 

సత్తైామా త్రం సాధ్యతే నళ్వర్ష్ఞామ్యు -వదెపే “హాతుళ్వ్వు, న్స కశ షసితే ప శ్రుతివిరి ' 'ాల్, వద 

జ్ఞానమా లై ణా మ్యేళ్చువ చ్వేదకర్తృతో్వ్వవవలెక్చ, ఇయాన్వి శేషః, “పభ్యేశావరా జ్సీక్షు 

ఈశ్వరన్తు స్వకృత  వదానువ్రూరీషం స్వయ మేవ సృ క్యా కడవ కల్పాదా బృహ్తాదిమో 

విర్భావయన్న నావృక్షక్షాన క్వాదఇర్థసీయ తయా రదర్థమవీ జానాతీతి సర్వజ్ఞ ఇత్యన 

వద్యం. అభునా (్రవ్యాణే లతణానంశరం పృమాణజ్జ్ఞ సాయాం వర కాంతర 

మావా. —ఆభవతి. లకుణ వమాణయోర్భ )వ్లానిర్ద యార్డ ఆ డే డెకఫలకళషం సంగతి8.“తం 
శా 609 

శ్వెవనిషదం పురుషిమితి శ్రుతిర్చ్భ్రహుణో వేదైక జేద్యశ్వం లేన వేతి సంశయే, 
as 

కార్యలిం గ్నేన్నైవ లాఘ చాల్ కర్తురేకస్య సర్వజ్ఞ న్య, ద్రహ్మణన్నీ దైర్న బూత ఇతి 

ప్రాస వేద్మప, మాణక తా ప్రత్ బ్ర బ వాణో న ప్రమాణాంశర్ చేద్యత్వవితి పీ దాంతయ తి=== 

చగ్ప్రయానిక్వాదతి. త ద్వ్య్యాచ పే షి. _యాకో క్ర కమిలి. నర్వ క్ర త వూరో్య క్రరవక్షయు కీ 

దయం సంశయబిజం ద్రష్టవ్యం- ఆత్ర భకక అనుమాన సై గవ విచార్య తొసిద్దిః 
థె 

ఫలం, సిధ్ధాంతే తు వహింశానామనీ 'భేద% నుమానాదినా (బ్రృహ్మానిద్ధి పూర్వ 

ళూల్రే పృగంగాన్నిరస్తా, కించ ఏచిశ్రవృవంచస్య ప్రా Wes రృ్భకతాబాభధా 

లఘువవతారః. న చ సర్వజ్ల జ్ఞ క్వాల్ కర్తురేక తష్షసంచ్లప పకా నీకత్వజ్ఞానాత్. సర్వ్ 

నై శేకేఏక్టనంతతే త నవిళ్యన్యోన్యా శోయాదిక్యషిప్తే పె తావా, అపా స్త్రైాదవ రర పం కచ్చాస్త్ర 

మతి త తత్ర్రాహ.--శా సన మ్లి. వృథగారంభమాక్షి వతి. _శిమర్థమతి, యేన హపాతునా 

క శ్రవణాల్. కత్కు_ రృ ఇ లేపన సర్వజ్ఞ కషం న సాధయ 

తీతి వూర్వః వతుః. _ సీధ్రాంకస్తు-...శా క్ త్తి బుగ్వేదా దే; సర్వజ్ఞ కల్పన్య, యోని; 

కారణం తన్య ఫాప$ త దకర్హ్ఫశ్వాల్, సర్వజ్ఞ త్వం సాధయతి. యద bes జ్య క. dy 318 ఒం 
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న యావతా = పూర్వనూ శై తై శౌొవంజాతీయకం శా స్తముదాహరశతా శాస్ర 
నలల రై 

యోనిత్యం బ బహణొ దర్శితం ? ఉచ్య కే. ర సూ త్రైత రణ 

విస్పష్ట్రం వస్త స్వానుపాడానాజ్జగ 6 జన్హాదనూ ల్రైణ కన వున మూ 

నముసన్య సమ్ కా్యాళంక్యే త్ర, తామాగశంకాం నివ ర్రయితుం, సూత్ర 

మిదం ప్రవవృతే_శా స్త్ర యోనితా(దిలి,. కథం పునర్భహుణశ్నా స్త 

- x 
వమాణక త్వం! ఉచ్చ తె. యావే గరా _'అమ్నాయస్య కృీయార్థత 

దానర్భక్యమతద ర్థానా” మితి క్రియోహషాత్వం తలను ప్రదర్శితం. ఆతి 

దర్శితం త్; కిమర్గమి క్యర్థ 3. జన్లాదిలింగ కానుమూనసృన్వా కంల ్సణ్ోవ వ్యాసశం కానీరా 

సారం వృథక్సూ తృమ త్యాహ.---ఉచ్చతఇతి. శ వేదాం తాస్సిద్ధ బ్కృహువరా ఉత కార్య 

ఢ 

చ 

వరా ఇతి నిష్ఫలక్వసా పేతు త్వ యాః చ్రనంగ్నా వృసం గా ఫాం సంశయ పూర్వనూ ల, 

ద్వితీయవర్ల కేనా మేవసంగ త్యా పూర్వవతమాహా.---కథం _ పునరి త్యాదినా, “సడేవ 
బాగ 

విభాష బ వాలింగా ౩ శే సమన్వయోై యయ. నూ స ‘ Et 

క్రి యావరత్వం [గ క యార్థ త్వా చ్వేదాంతా నామానర్ల UU థి 
క్యం ఫలవదర్భకూన్యక్వం ప్రా వమిశ్యన్వయః.  న్యూత్రస్మా ్ వయమర్థ, (వశమసూ్రై 

తావ ద్వేద స్యాధ్యయన కారణకఖావనావిధిఫ"వ్యన్య ఫెంవదర్గ బరత్వము క్ర కం, *“చోదనా 

ర 3 జ జ దం - ఇతి ద్వితీయసూ లై, ధర కార్వే చోదనా (వృమాణమితి పేద 
కం అజో, రచ నవ Df నక ఏ్ శ క “జపే రి ప్రామాణ్యస్య వ్యావకం కార వరత్వమ' స్థితం తత వాయంరై ఏష మమ స్టా జవ లి ఆ 

' వాడా వి ఆని వ డో ద్ చ్ శారి ళా య. న ద్యర్భఐ దానాం ధే పామాణ్యమ సి నవెతి సంశయ ఆమ ఇ్షయప్రు మాణ్యన్య (క్ 

కేంద. చా వతాందర వాజేవ వ తీలర కి J హానర్ల క ర్ల త్వన చా ప్పతో పదర డేమ భర్శస్యాపృతి తర క్కియార్థానాం ఆపోామ నర్భిక 0౦ 

నిష్పలార్లక్వం, న చాభ్యయనవిధ్యు పొత్తి నాం నిష్ఫృ'లే సధార్డే పామాణ్నం ఈు కం, 
ఏ థ = 

వక కంద చే గా కు శ; Fs జాక్ హా రజల త న్థాదసిళ్ళ మె తోసా ప్రమ ణ్బముచ్చు లం నవ దాష్టస్టహ్యం ప్రామాణ్యం 

నా న్నేవేతి యావశ్. వవం వూర్వవమ్సెఒపీ “విధినా ర్త వాళ్ళత్వణ్ ఉక 

వాది. ఫూర్షవాది నొ "వేదన్సు నిత్యత్వ శ వత్తాదితి తవసాచ్చు; అన్య మహాలో 

జ 4 ఆ ~~ శాం 

జఊూతన్ను న వ. ట్రై Se న నితషకంశు తెర వావవర త్వాల్ , న 2 € 
గ అర్ల 

6 ౮ స్ 
జ, 
వ ల q గ B G3 B G3 Fy డ్ షక ou 9 



జా వదరకర ము వాంచ. క ఉఇజవతాది వ కారి రుదెంతెనామాూ ర్ట మక్ యార్థ ఆ 3 క_ర్హ్భృదె © 

నార్భ తేన వా కక, కరవి (WU _ 

నార్భత(ం బా న హి ప 
(ల 

వ తళహోదివిపసయలో త్యాత్సరినిష్టితవ స్తునః. త్ టన చ "హాూయోూ లి ల. y 
పాదేయురహా తే పృురుమాశాభావాత్ . ఆక ఏ 

దర్శితమిళ్యర్థః. వాయుర్జి మవృగామినీ దెవతా తజ్రేవతాకం కర, క్షీప్యమేవ ఫలం 

దాస్యతీ ల్యేవంవి భేయార్జానాం స్తు న్నతిభూ పార్రాన ద్వారేణ “వాయవ్య గ్ శ్వేతమాల భే ల 

త్యాదివిధివాక్యేనైక వాక్య త్వాదర్ధ వాచాన్సఫలాన్సుు?. స్తుతీలక్షణయా సఫల కార్చ 

వర త్వత్ (వృమాణమర్గ వాదాఇతి యావత్ . నన్వభ్యయనవిధిగృహీ తానాం వేదాంతా 

నామానర్థక్యం న యం క్తమత్యత అఆహ.--క తి" న వయం వేదాం తొనానూనర్థక్యం 

సాధయావ కింతు లోకే సెద్ధస్వ మానాంకథడ వెద్యుత్వా న్నిష్ఫల త్వాచ్చు సద్దబ్కవ్యూ 

వర ల్వే కేషాం మానాంకరసాడ్వే పేకళ్వనిష్భలత్వ యో వ్రృసంగాద ప్రామాణ్యాపాతా 
తా_ర్భ శేషక్షర్ర ఏ చేవతాఫలానాం చ, కశన ద్వారా కార్యవరత్వం వ_క్షవ్వమిచి 

యూన? త భర్పదత్షన్పు దార్ల సప క్యానార్థకదర్త ర ఎ దేవ తకాస్తావకత్వం వివదిషూదివా క్యా 

నాం ఫలస్తావకక్షం. నను కర్త “పనుణారభ్య వ కరణాంకరాధీ తొనాం చేదాంతకానాం 
Ur) 

కథం తశ శ్చవత్వ్టం? మానా నాభావా దిత్యరుచ్య్యా వమోంతరమాపహా,_ఉాపాన నేతి. మూత 
టల,” ఒడ పి 3 ౧ patra కామో న బ్రహ శోదమారోజ్య అహం చె క్యు హేపీ కేళ్ళు 1 మాస నావిధి?. ఆఉదిళుణా 

చృ)వణాదయః$., త ఆచ్కార్యవరత్వం చావ 
మా శ్రుత కార్యవరత్వం కిమర్థం వక్తవ్యమితి రాలి పం స్పవుంతా న్నైక్చా 

వ్ చేన జ్లైవనం తన్న సంభవతిి మానాన్తర మూగ్చేషే వాన న్న్న సంవాజే ? సక్నను 
నాదకత్వాత్ 'అగ్నిర్హిమ మస్య భేషజి మితి వా వాక్వవత్ విసంవాబే చాబోధక త్యాచాది 
చ్ 

CE ASE, వ రి గావ = | గాజా ీ ఖై యూ వవదిత్యర్థ 3, సిద్గో స వేదార్గః మానా ంతర యోగ్య త్వాజ్ సుటనదిత్సు క సే 

నిప్పుల త్వాచ్చు తే త్యాహు_కషితి, 'పద్టజ్టైవనే హేయోపాచేయానో వశే ఫలా 

గ జగ కారే వ కీ లే తన్న మానాంత తగ్గను యద్వా ta త్యం ఆన బ్రవాణి అక్షు చ అన్ఫృ మానాంతరగమ్యుళ్వమా 

గ అ బా జ Fm TT క్రో జం రాం చా శంకషాహ_* ప్రయానిళ రణ్. అయేలా ఇమ కారోర్ళ హ్హా నిర యాంర్త ర్భ శ్వా చెకఫల 

చ సంగతిఏ. ఆ | పూర్వవ మన్నే , అనుమాన పై వ పిచార్యక్వసిద్ధిః, సిద్ధాంత వెదాండక 

వాక్యానామితి పరద. “ళం తె రవనిషదం పురుషం...” ఇ త్య్యాది వాక్యం విషయక 

తత్కిం బ్రహ్మణః శాస్త )కగమ్యక్వం సమర్పయత్కి ఉత చేతి సంచేహే, ర్రీవ్హాణః 
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మానర్ధ్థక స్థం మా భూూదితి “విధినా ల్వెక వాక్యత్యాత స్తుత స్టే విధీ 

లే నారవ త రము కం. అతవవ మం, తాణాం నాం స్ఫురతి విధిసావక ర్థవ త్తే త్ 
కం చీ నేం? "రష రగ - చ “ప్ర బల ఆ ప్పదినాం (క్రీయాత ఆ ఎథధనాఖ థాయక తేన కర్త సమ 

వాయిత్వము కం అత" న క్యచిచ వెదవా క్యానాం విధింస్పన్న వ్ 

మంత ర ణార్టవత్తా దృష్రోవవన్నా వా నచ పరినిప్టి తే వ స్తుస్వరూ న వు 

భావాచ్చు తన్న సంభవతిత్యర్థ 3, ఫలం. హి నుఖాూవా _ప్పర్షుఃంఖహానం చ, తచ్చ చవృతి 

నివ్భ _చ్రిభ్యాం సాధ్యం, "లే చో పాజేయస్య (వృ తవ వృయతళ్న కార్యస్య "బా యస్యనివృ 

_కియతక్న కార్యస్య కానాభ్యాం జాయే తే న సద్ధక్షునాదిలి భావా, కర్ణి పీద్ధబోధి వేదవా 

దానాం సాఫల్యం కథమి త్యాశంక్యామ్నాయ న్యే త్యాదిసంగ గృహా వాక్యం వివృణో తి. 

అతవ వతి, సిద్ధజ్ఞ సాక్సలాఫ "వా బే వేళ్ళ భర్థ డై వెన్న రద్దన్ఫో౭.న్ని రోటీ" దితి వాశక్వే 

2. శృుజక్వేన రజకస్య నిందాద్వారా బర వినడేయి మితి సఫలని షేధ శేషక్షవద్వేదాం 

తానాం విధి శేషత్వం వాచృమిశ్యర్థః. నను కేఘోం మంత్ర, వత్సా వతం త్యమస్తు గార్భ 

వాదవద్వి కేక చాక్యత్వమి శ్యాళంక్యదృష్టాంశా సీద్ధిమావా.మంక్రాణారచేతి. ప్రమాణ | 

లత బర వాదచిం తానంకరం మం్రైషు చింతా కతా, ఇ షే ల్వేతి మంత్రే చినద్ ద్యత్య 

ఛ్యాహారా "చ్చాఖానే దన క్రియా వ్ర శీ తేరగ్ని రూ స్టే సాదా చ శ్రాయాసాధన జేవతా చే: 

వ,తీలేః మంత్రాశ్శు)తాదిభిః క లోకా దినియుశాః శే త చ కమచ్పరణమా శ్రే ణాదృష్టం 

కురషంతఃః క్రకావుపకుర ర్వంతి ఉక దృ పైనెవా ర్మ రణేనేతి సందేహమా చింతాదినా ష్య 

ధ్యయన కాలావగ కమంత్రా ర్ధస్య స్మ సృ తిసంభ వానరృష్టార్డా మంత్రా ఇతి ప్రా స్తు సీదాంతః 
థి 

‘ ఎద అద a ఫో ఆయ్ అవిళిష్టస్తు వాక్యార్థ ఇతి లోక వవయోర్వా కర్ట్ స్యావి శేహున్ల నంత్రవాక్యానాం 

కూ వ శు సేన క్ల వగు వ ద్భ పై స్వార్గవ్ర కాళ న రృతూవకారక క తస ంభ హెద్ద ఎే పె సంభవ వక్యద్భపకల్ప 

నానువవకేః, ఫలవదనుష్థా నాయా పేక్షీ తేన క్రియాకత్సాధనన్న రన మంత్రాణాం 

క్వ ఇతి నియమస్త స్త ప్రదృష్టార్థ ఇతి. తథా 

చార్లవాదానావ స్తకవదార్ల ద్వారా వదైకవాక్యన్వం విధిపిర ౦తాణాం కు వాక్యార్ల 
య ఎ— ఈ ది ళా 

వదిళృర్థ 3. అన్యత్రాద్చహాజ జేదాం కేసు కల్ప 

నేత్యవ పంగ ఒలైపలా ఖాన న్ా శ్రర పవెలి భా 

య అ = 
ఇల దా a =e వో TEN TIN సిద్ధా ంకస్తు---శా స్తం బుగ్వేదె చి మం నికి క బ్రచ ణం యస్య త్రథ్ధి క్షం కన్య భః 

గ 



య అర్హుల ఆలీ = న 50 రత్న పృభాభూషి తే, శాంకర బ్రహ్వనూూ త్ర భా బ్య [అ. ౧ 

చా వ ల - సిం ఇదో వ్ 2 4 విధిస్పం? వటి, (క్ర యావిషయ తాడి గక, తస్థాత్క రా బతుతేక ర్త 

దే 

ప్ర ర ణాంతరభ యా నై తదభ్యుపగమ్య కే, తథ్రావి స్వవాక్యగతొ. 
జల వం యనక 3 రాగా, స బు రా = 

వాసనాదిక ర్థ్యవరత్యం తస్తాన్న బయ్యాణ ప (ప్రై యానిత(మితె we 
ఇదముచ్య తే ___ 

వ నన a వ అ” న నచ గ. న్న Cad నగ అగ ఇమ శకస పూర్వవకు వ్యాన్న త్యర్థఃం తన్నగహ్థా సర్వజ్ఞం సర్వ 
ఆసితలయ కారణం వేడాంతశా నాదవగమ్న తే, కథం? లాట ద లి సవమనగయాత . సరే షు హి వేచాం లేష్పు దా గ్వ్వాని తాత్చర్వళైన 

కల్పతాం కృతం వేదాంకానాం విధ్యంకరశేష త్వ నేళ్ళత ఆవా._న చేతి, ననుదభ్నా 
కిరాణ సాగ డ య అడ న / వ్ రకత అర గె 

మానత సమా సాధ్య త్వాద్వి భధేయ తా, నిష్క్ )య హ్హ ణక కఖఫమవ్బసాధ్య తాషన్న విళే ca) 
UU 

యక్వమిశ్యర్థః, భానుత మువపంవారతి, = శస్తావితి, సయ మేవారు చిం వదకొ 
పకుంతరమావా,...._ఆ-భ తి.సెర్ధాంతసూత్రం వ్యాచష్తే. తు కబ్దఇలి.శద్భ )హ్మ వేదాంత 
(వృమాణకమితి ప్రతిజ్ఞ తాగే మూశ్రుం వృచ్చతి.--_కథమితి, హేతుమాసా, __శమిత్తి, 
అన్వయ స్తాత్సర్భవిషయత్వం, తసాజ్ ఇ కేవ "బాతుః తొక్సర్వస్యనమ్య క్త వ్రమఖం డార్భ 
విషయత్వ్షం సూచయోత్వం సంవదం గృతెజ్జూంకర్ల క మేవ, తథాచాఖండం (బృహ వేదాంత 
జ వృమావిషయః, పెదాంత తాశ్చర్య విషయ త్వాత్ , యో యద్వాక్య తాత్పర్భవిషయ3 
స తద్వాక్య వ, మేయ3, యణా కర్య వాక్య ప, మేయో ధర్మ ఇతి (వయోగ్య, వాక్యార్థ 
న్యాఖండత్వమసంసృష్టత్వం, వాక్యన్య చాఖం డార్భ కత్వం, స్వవదె వస్థావితా యే 
దారా స్తేషాం యనస్సంసర్హ ౩ తదసోచర వృ మాజనకత్వం, న మెదమ ప్రసిద్ధం. (వకృష్ణ 
క త్తం తస్యా ద్వెచైక ప, మాణకత్యా త్త చేకగమ్యుత్వం సమర్చయతి. యత్తు మానాంతర 
గమ్యతక్టం ద్రృహవణో౭_భాణి, తన్న; తస్య రూ పాద్యభా వేన కద్దమ్యు త్వాసంభవాణ్ __ 
ఇతి. ఇతి ద్వితీయం వర్షకం. 

sf జడ = ౧ 5 3 . జ్య > 
నన్విష్థ్రం ద్రైవ్యాణక శాస్తి )కగమ్యకత్వమభ్య ధాయి, తదసాధ్దు; శాస్త సన్న వర త్వాది త్యాక్షీ ప్యాహ___ 

అన్య ఫూర్వేణావేవీకీ నంగతి$, ఫలం తు పూర్వవమే ముము కో రేషదాం లేవు పృవృ_క్ష్యనువవ త్తి సిధ్ధాంతే (వువృ ర్తిసిర్ధిరి తి దృష్టవ్యం. ఆత్ర, సర్వే వేదాంతా 



దగా 

' 
న ల ల్సి | | 

మా. ౧.] సమన యాధిక రణము. ర. నూ. లోపలా... ర్] 

గై ny జ స్ ల | దేవ పూోమందమను గ 
తస్యార్థస్య వ్రతిపాదక తన సమనుగ తాని. స స్ట | గ్ర 

ఆనీత్ , ఏక మేవాద్వితీయం, అత్తా వా వ్రదమేక ఏవాగ్య అసత్, 

తదెత తచ్చ, 'వోవూర్వ మనవరమనంతర మబాహ్యవమయమాత్మై బ్రహ 

గ్గే 
న శా “గుణా వాకాం బోడ లతణయా  చందాదిష్ను కిమూత (నన శశ్చంద్రఇ త్యాదిలతణావాక్యానాం లో ర్రైబివ్య మాలై 

తేర్ర (వనూయోతు త్వాన్స్బర్వవదల వీణా చావిరుద్దా. సన సరర్త వాదవదై రేక స్వాస్తు గ్గ 
(samen వి 

=. 
తణాంగీ కారా త్తథా సతృజ్తానాదివదెైరఖండం బబ పాఫాతీతి న వకాసీద్ది?. నాప్ 'హౌత్వ 

వీప9. ఉవక (క్రృవూదిలిరై ర్వేదాం తాగామక్వి తీయాఖండ బ్రవ్యాణి తాత్పృర్యనిశ్చయా ల్సి 
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త్పర్యవిషయత్వం ఎపషాంతానాఏ కార్చ మె వార్థ, దీం న సాది? త్య త్రావాన చేతి, 

వేదాంళతానాం ద్రవ్యాణి తాత్సర్వే వక్చి యమా న కార్భార్థత్వం | న యుక్తం, 'యత్పర 
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కశ్రాదిస్తావకత్వముతి కతాహన్ చ కేహామితి. తేషాం కర శేషస్తావకత్వం న 
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కరాశేన కరణేన కం విషయం వశ్ళేదితి శు లె ట్రై కుక్కరు 

భావాల్ స్తు నుతిలవణ జేతి భావ. యదుక్తం సిద్ధ తేన మానాంకర పద్యం బ్రహ్ న 

వేదార్థఇతి త తత్రాహ---నచపరీతి. కళ్ల త్త రమసీ'తి శాస్త మంత రేకోతి సంబంధః. ధర్మా న 

కదార్థస్సాధ్య ర్వేన 'పాకవన్థానాంశర వేద్యత్వాత్ . యది పదం వినా ధర స్యానిర 

కూన్నమానాంకరే వద్య ఆ, తపా 

; అర్థవాదానాం తు స్వార్థ ఫలా 
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త్వాద్భ)వ్యాణఇతి శే శః, యదప్యుక్తం “ఉపాసనావ రకర్షం వేదాంతానా'మితి తత్ర 

జ ౮ ౬ 5 జ వ హ్ కిం ప్రాణపంచాగ్న్యాదివాక్యాగాముక స శేష్షషహోమి ప ( క త్రాద్యమంగీకరో తి== దేవ 

శేవక ర్రాదిషరా ఏవేతి ఫూర్వః వవత్స్* సిద్దాంతన్ను--- సౌ కృ తుశబ్దః పఫూర్వవత వ్యా 
య 
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త జ్ న Us త్న వ్, దడ అ జయ ! బ హృ వదనం కుర్యాదితె విధి? వరిణమ్యకత ఇతి ద్రష్టవ్యం, వేదాంశాశే వార్ణత్ "దర్శ 

యతి..నిత్యఇతి, నను కిం విధిఫలమితి తదాహా-__తదు పాసనాదితి. వతృ్యగృ్ర)హో 

యద్వా ఇళ్ళం బ్రవణో వేదాంత వేద్య ల త్వఒప్క్ తద్విధిద్వ్వారాంగీకుర్వత వక 

చేశినో మతం ప్రనంగాదాక్షీ ప్యావ---కత్తు సమన్వయాల్ + వూశ్వేణాస్య ప్రసంగ 
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భవిష్యతి. క_ర్తవ్యవిధ్యనను వ వేనే తు నస్తుమాత్రకథ నే వోనోపా 
దానాసంభ వాత “సప్తద్వీపా వసునుతీ రాజానో గచ్చతీ త్యాది 
నాక్యనద్వదాంతవా క్యానామాన ర్భ క్ట మేవ స్యాత్. నను వ స్తుమాత్ర్, 

కథ నె౭వి " రజ్జారియం నాయం సక్స ఇత్యాదా భ్రాంతిజనితభి తినివ_క్ట ర 

నెనార్థన త్తం దృష్టం; త థవోవ్వనం సా ర్యాత్త వ స్తుకథ నెన సంసారిత్వ 

శ్రైంతినివర్త ర్త నేనార్గవ _క్తం స్యా త్. న్నా గ చేత దెవం, యది ప. 

ర్క్వణమా తె తెన్ సర్చ, జాంట్నోన క్త ణ్ తేద్యా సంసారిత్వ భా 

ల్రన్యాస్వరావత్ర వణమాగ్రేగ ఇ నివ్తెత; నతు నివర్త రత. బా 

౯2 వి యథా పూరం నుఖదుకఖావ సంసారభర దర్శనాత్ “శత 

వో మంతవ్యో నిది ధ్యాసీతవ్యు అతి చ కో వణో_త్తరకాలయోర్మనన 

నివధ్యాసన యోర్టర్శనాత్ . తస్తాత్స్రతివ్తి త్రివిధివిషయతయ్మైవ శొస్త్రవ, 

మాణకం బవాభ్యువ 'గంతవ్వమితి. అ,తాఖిధీయ తే,కర రృబప్తావిద్యాఫల 
ష్ 

యోారె(లతుణా గాత . శాదిరం వాచికం మానసం చకర్ష శు లె స సలి 

పాననాల్ 'ద్రహ్యవిదాష్నో తి పరిమితి శాస్ర్రోకో మోతు; స్వర్హ వల్లో కావ్ర సిద్ధః ఫల 

మిక్ళర్థ 3 బ్రహ్మణః కర్తవ్యో పాసనావిషయకవి ధి శేషత్వానంగీ కానే బాధకమావా--- 

కర్త వ్యేతి. విధ్బనంబద్ధ సిద్దబో ధ త్రగకారిశల గాన ్వదాంగా నాం వైఫల్యం 

స్యాదిత్యర్హః, నన్వితి శంకా స్పష్రా దృష్టైంత వై షమ్యేన పరిహరతి---స్యాదితి. 

వీశదర్గవ త్త మేవం చళ్ళ్యాన. నవంశకార్థమ మాహ---యదీతి. కించ యది 

జ్జైనా జీవ ముకిస్సదా శ్రవణజకృక్టానానంకరం మసనాదివిధిర్న సాల్, తదిషభేశ్చ 

కార్యసాభథ్యా ము కం త్యాహ---న్రొత వ్య ఇతి. శపబ్రైనాం కార్యాన్వితశ డ్తే ఉరి వ సవ 

త్వాదిఫల మ్యైవ శాస్తక్వాక్సిదై ఫలాభా వాన నగాడివిధేశ్చ కార్యవరా వేదాంతా ' 

ఇతి పఫపూర్వవతుముక పసంహారతి_కసాదితి, పదాంతా న విధివరా;? స్వార్థ ఫలవక్త్వే 

సలి నియో జ్యవిధుర తాల్. ) నాయం సర్ప ఇతి వాక్యువల్ 'సోలోదిన్ “స్వర్హ 

కామో యవేలితి బాక్సు మోగి గ్నెరానాయ మూత విశే ప ణద్వయమితి సిద్దాంత 

యతి---అ రతి. యుడు రక్తం చమూకుకాము మన్య ని స్యో హా జ్య జైనం విశళాయమితి తన్నే 

న లవిలత ఇ త్వా దాత్త వదిళ్ళర్థ క. డక 

పాతుజానాయ కర " పపంచయి ---శా రీఠమి త్యాదినా వరి తం నంసారరూజ 
(WU ర్త 

సంగతి, అత్ర, ఫూర్వవక్షు ఉపాననయా ము క్షిః, సిద్ధాంత జ్ఞునారితి ఫల భేద! 

8 



ర్ి రత్న ప్ర భాభూవి తే శాంకర బ్ర హనూ 

లది ల జూ * జర జజానేతి సూ ప్రసిద్ధం ధ రాఖ్వం యద్విసయా జిల్ల స్కాఆఅథాత్ ధర్మజిజ్ఞూ సె 

తితా. అధరోఒవి పాంసాదికః చధ చోదనాలవ.ణత్వా జ్ఞా 
(WO | చ్ 
వరివో రాయ. త యోశొ్్బదనాలత.ణ యోర ర్థానర్భ యో రాధ a 

ఫలే ప్ర న్ సుఖదుగ ఖై శ రరవాబ్య నోఛిరేవోవ పభుజ్య మా విష 

యేంద్రియసం యో గజ న్యె బృవోదెషు ) స్టానరాంతే తము పనీడే, మనువ; 

గ 

ధి 9 
SRS) os వ్ 05 న్ క్ cd తా(ద ర్యా బవాోంలేషు 'జేసావత్సు సుఖ "రమ్య నుశ్రూయ తె, 

రాకీ ౫9 వ న తతశ్చ తద్ద్ధతి ర్భర్మస్యాపి తారతమ్యం గమ్య తే, ధర్శతా రతమ్యూదధి 
|| 

కారితారతేమ్యం పృసిద్ధం చార్థర్వసామర్థ్యవిద్వత్త్వావికృతమధి కాక 

తారతమ్యం. తథా చ యాగాద్యనుస్థాయినామెన విద్యాసమాధివిశే 

పోదు త్త రేణ వథా గమనమ్, శేవలై రిహ్టైవూ_ర్హద త్తసాధనై రూమా 

fe న సనం శ 2 చై న్ ప్రో దం. హక చు మనువదతీత్యం కేన. ఆథ వేదాధ్యయనానంకఠకరం ఆతో వేదన్య ఫల వదర్భవర ఆ ్వ్వాద్ధర్య నిర్ణ 
(| జో ౧ 5 జసు మేష ౧ 4 యాయ కర షాక్యవిచార$ కర్తవ్య ఇతి సూత్రార్థ క. న వలం ధరాఖ్యం కర్త కిం 

s “గాది ది గం ౮ 5 పా జీ వ ఇ న - 
త్వధర 2పి త్యాహ అధర్యో ౭_పెలి ని షధవాక్య పృమాణ త్వా దిత్యర్ధ 8, కరో కా 

ఫలమావాకయోరి తి. మోడ్ స స్త్వ్వతీంద్రియో విశోక$ శరీరాద్యభోనో్యో విషయాద్య 

జన్మోఒ.నాత్మ విక్స సప, పృసిద్ధ ఇతి వైలతణృజ్ఞై నాయ (వృత్యత త్నాదీని విశేషణాని 

సామా సేన కర ఫలమశ్త్యా ధర్మ ఫలం పృథక్స)వంచయతి---మనుష్యు త్వాది లి. స 

ఏకో మానుష, ఆనంది స్తకశ్శతగుణో గంధర్వాదీనామితి శ్రు తేరనుభవానుసారిత్వమను 

శధ్ధార్గ?, తతశ్చ సుఖ తారతమ్యావిళ్యర్థం. 'మోవ్స్తు నిరతిశయ స్తత్సాధనం చ తత్త్వ 

జ్ఞాన మెకరూవమితి వై లతణ్యం, కించ సాధనచతుష్త్రయ సంపన్న వకరూవనీవ మోశ్ 

విద్యాధి కారీ. కర్మణి తు నానావిధ ఇతి వైలతణ్యమాహ---ధనె తి, గమ్య తే న 

శేవలం కింతు వసెద్ధం ఇత్యర్థః. అర్భిత్వం ఫల కామిక్వం. సామర్థ్యం లౌకికం పుత్రాది. 

ఆవవవాద్విద్వ త్తషం శా స్తానిందితేశ్వం చ, కించ, కర్త ఫలం మార్చ ప్రావ్యం, మోతను 

నిత్సా ప్ప ఇతి శేదమాహత భీతి. ఉఊపాసనాయాం చిత్త స్థెర్యప్రకర్షాదర్చిరాది 

అయం od క వే వలీ - ac గం మార్తైణ దృవ్యాళోకగమనం తేజక్బ్చిష మిత్యాదినా శ్రూయత ఇత్యర్థక. “అన్ని 

వో త్రం తవన్ఫత్యుం వేదానాం చానుపొలనం, ఆతిథ్యం వైశ్వదేవం చ ఇష్టమికృఖి 
లు ల 

దీయతే. “వాపీకూవళటా కాది చేవతాయతనాని చ, అన్న వృదానమారానుః ఫూర్త 

మిళ్ళభిధీయ తే “శరణాగత నంత్రాణం భూతానాం చావ్యహింసనం, బహి శేషది చ 

కృత "వెదాం తొ వ్రతివ్రివిధివిషయతీయా బ్రా సమర్పయంతి, ఉత సాకూదితి 
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దిక్త, మేణ దథీ జేన వథా గమనమ్, తత్రావి సుఖ తారతమ్యం, తత్చా 
ధశతారతమ్యం చ శాస్త్రాత్ 'యావర్భొంపాతముషిత్యే త్యస్తాదవ 
గమ లే, తథాచ మనుమ్యాదిషు స సావరాం లేషు సుఖలవః చోదనా 

అమి ధర రృసాధస్టి ఏ వెతి గమ్యతె తారత మ్యేన వర్తమానః. తథార్ధ్వ 

గ లెమ్వివాథధో గ లేషు చ దెహవత్సు దుఖ తారతమ్యుదర్శనాత్ రజి 

తోోరథర న్న వ్రతి పషెధచోదనాలతణస్య తదనుస్థాయినాం చ తార 
తవ్యుం గమ్యుతే ఏనమవి ద్యాడిదేసనతాం , ధ రాధర్య తారతమ్య 
నిమిత్తం ౪ రరొపాదాన వూర్వ్యకం సు ఖదుగఖ త "ర తమ్య్బమనిత్యం 

సంనారరూషం శ్ర తన స్మి ్ రఆన్య్సాయ పని ద్దం. కథా చ శ్రతి—'నహ 

| య యోరవహతిర స్ల తి "మభాదర్శితం 
సంసార రూవమనువదతి. “అశరీరం వా వసంతం న ద్రియాప్రియ నృ 

తమేథా చ్చద దనాలతేణథద్దర రృ కార్యత్వం 

Le 

మాయమ ఖ్నస్నాళరిరత(స్న వ తిషిద్షతవ్రితి గమ కే. ధర "కార్య తె హీ ఖ్యస్యాళరీరత్వస్య ప్రతిషిద్ధ్యతఇతి గమ్య S 
యద్దానం దత్త మిళ్యఖిథీయ తే, తత్రాపి చంద్రలేశేజపీక్యర్ణః, నంవతతి గచ్చతి 

అన్మాల్ల*కాదముం లోకమనేనేతి సంపాకః కర్మ. యావక్కర్మ భో క్షవ్యం తావల్ 
స్థిత్వా సునరాయాంతీత్యర్థ 3. మనువ్యత్వాదూ* ్ వ్వగరేను నుఖన్య తారతమ్యము శ్వా 
అథోన లేమ శదావా__కాలి, ఇదానీం దుకఖత ద్టేరుకదనుష్టాయినాం తారతమ్యం 
వదన్న ధర ఫలం (వ్రృవంచయతి-__ తథోర్ధ సమితి. ద్యవిధం కర ర ఫలం మోతన్య తద్వై 
లతణ్యజ్ఞానాయ (వవంచితమువసంహరతి-__వ వమి తి, ఆనీ స కా కామద్రాధభయాన్యాది 

కష్టార్థం, “తే తం భుక్వా న్వర్షలోకం విశాల "మిత్యాద్యా స్థ తిః కాష్టోవచయాజ్ఞ్వా 
లోపచయదర్శనాక్ళల తారక మేన సాధన శారకమ్యానుమానం స్యాయః. శ్ర శు తిమాహ.. 

కథా చేతి. మోమ్ న కర ఫ రృఫలం కర ర ఫలవిద్దా తీం దియిక్వవికో కళ్వళి కీరా జ్యభ 
ఆది వ్ధర్మ వళత్వ్వాద్వ గతిళ* కేణ స్వర్షైదిపదితి న్యాయానుగ్రాహ్ళాం శ్ర్రు శు తిమాహ 

అశరీరమిలి. వావెళ్య్ళవధారణే, త త్ర షతో విషహాం సంకేమాత్రాినం వెషయినే నుఖ 
దుఖ నైవ స్పృశత ఇశ్యర్థ 3. 9, మోతమస్పేదు పాసనారూవ నర ఫలం తచేవ పి యమ 

WW 
స్తీతి తన్ని షే ధాయోగఇ క్యాహ__ధర్త, కార్య ల్వేహీతి. నను సీయం నామ వవ 

యికం సుఖం తన్ని షి ద్ధ్ర ల మోతీస్తు ధర్మ ఫల మేవ కర్ణ రాం విచి తృ ఫలగానసామ 

నందూ, వ పృవృ కాది లింగాభ వేన సిద్ద శక్తి గ వాయోగాల్. వ్రవృ త్తినివృ త్తివర 



9 5 wa ద 7 ఎది ! ~ పృయా ప్రియస్పర్శన పతి థో పపద్య లే. అశ ర తం మేవ భర కార్య 
నగలే ఠా జె సంవ ది న 7 వి బళ అల మితి చెన్న ;తస్వ సాషభొవిక ల a —_ ఆశొరిరం శ రెవ్వనవస్థిప్వనస్థి 

ల ల్ల 
(ల్ 
Ap 

యఫ లవిలశ్ణం మోవమాఖ్యమళ రిరత్యం నిత్వమతి సీద్దం. తత్ర కించి 

క్పరిణామినిత్యం స్యాద్యథా యనస్మీ౯ విక్రియమాణేఒవీ తబేవేదమిత్ 
న్యు ~ 4 ఖ్ జ 2TH a “ల బుద్ధర్నవిహన్య త. యథా వృథివ ప్రదిజగన్నిత్య ఆ వాదినాం యథాచ 

సాంఖ్యానాం సుణాఃలదం తు పార మార్థికం కరాటస్థం నిత్యం నమ 
డ్ ణా క్ర షో <9 = ద - న ఇటో న న వత్సర్వవ్యా సర్వవి కియారహీతం నిత్వతృ_ప్తం నిరవయవం స్వయం 

బ్యూతిస్స్పభ వం, యత్ర ధ రాధర్మా సహా కా ర్యణ కాల తేయం చ 

por | 

ర్థ్యాదితి శంక తే_అశరీరక్వ మే వేతి, ఆత్మనో చేవాసంగిత్వమశరీరత్వం తస్యా నాది 
త్వాన్న కర్మ సాధ్య తేత్యావా_ నేతి, ఆశరీరం స్థూల చేహళకాన్యం జేపావ్వ నేకేషు 
అని ల్యేషు వీకం నిత్యమవస్థితం మహాంతం వ్యాపినం, ఆపేక్నీక మహ శ్త్యం నారయతి-_ 
విభుమితి. తమా త్ర్తానం జ్ఞా త్వా"థీరస్సక- కోకేవలత్నీశళం సంసారం చానుభవతీళ Net 

EN వ వ ళో గ్ జై . 
a3 Pr 

af] Fa క్ | లె 
బె దేవాభ వ శురెమా అ పాణఖతి, పా) మనని ర శి దదూజ్ర నశ క ర్న్ని యె యా 
థాత్ , తదథీనానాం కర్త జ్ఞూనేం దియాణాం నిషేధో హీ యత, అకశ్ళుద్ధఇ కర్ణః, 
దేపాద్వయాభావే శ్రుతిః “అసంగోహీితి, నిష్ట హాత్యస్వరూవ మోతస్యానాదిభావ ల్వే 
సిద్ద ఫలితమాహ---అతవీవేతి. నిళ్యన్వేఒపి వరిణామితయా+ ధర్మ కార్యత్వం మోత్త 

స్యేత్యాశంక్య నిత్యం బజ్వా విఛజ రే. త త కించిదిలి. నిక శ్, తృవస్తుమధ్య ఇత్యర్థః. వరి 
మి చ తన్నిత్సం చేతి వరిణామి నితం అతా తు కూటననితం న గ 

ny ఫ్ర కు ని ల గి సీ ఇతి కర్మ సాధ్య 

త్యాహా---ఇదం త్వితి. పరిణామినో నిళ్యత్వం పృశ్యభిజ్ఞాకల్పితం మిథై సవ, నాట 
సీ తు నాశ కాఖెావాన్నిత్యత్వం పారమార్థి కం కూట స్థ ళ్వసిద్ధ్యర్థం వరిస్పందాఫావ 
వాహ=_వోో్యమవది తి. పరిణామాభి "వమాహ = సర్వ, కియారహి కమితి, ఫలాన పేత్నీ 
“త్వాన్న ఫలార్థావి (క్రీయే త్యాహ---నిత్యతృ ప్పమి తి, కృ ప్రరన]పేతత్వం విశోకళం 
ఖం వా నిరవయవ తన్న (క్రియా కన్య భెానార్థమవి న శ్రీయా స్వయం జ్యోతి 
త్ , అతః కూటస్థ త్వాన్న కర్ణ సాధో మాత ఇత్యు క్షం. కరత తా_ర్యాసంగి 
కాషచ్చ తథ తఆ్యాహ_యతశ్రే తి. కాలానవచ్చిన్న త్వా చ్చే శ్యావా__ కాలే తి, 

సై సవ కాస్త క్వేన సీద్ధపర ల్వే కత్ర్వాయోగాచ్చ. విధివిషయశయి వేతి ఫూర్వః వతం, 



పా. ౧.] సాక ర.నూ. ఈ. 61 

స 

మోతే, ఇతి (వస జ్యేత. నిత్వళ్చ మోతె. స్వర చ వాదిఖరభ్యువ 

రృవ్య చెప త్యెన బహూ వచేశో యు కః. అవి చ 
వె YA ౨ 

కాలత్తయం చ నోపావర్తత ఇతి యోగ్యతయా సంబంధనీయం, ధరాద్యనపన్శే జే 

మానమాహ--- అన్య లే, తి, అన్ఫధదిత్యర్థ 3 కృ తా త్కార్యాల్. ఆఅకృ తాచ్చకారణాల్ , 

భూ తాద్భ వ్యాచ్చ. చ కారాద్వర్త రమానాచ్చ. అన్ఫదృళ్చశ్యసి ౩ తద్వై దేత్యర్థః. ననూక్తా 

త్ర శ యో బృహూణ3 కూటస్థాసంగిత్వం వదంతు 'మోవీన్య నియోగఫలళ్వం కి కిం న 

స్యాదితి కత్రుసా అకలి. తృత్కైనల్యం బ్ర్టావ, కర్మ ఫలవిల తణ త్వావిత్ళర్థ ౩, 

దహ భబానొ తస్య es వ. 0 చత్తి భావః. యద్వా యజ్ఞజ్ఞాన్యం 

తద్భ వ్యా అతః వృథ్యజ్ఞాస్య త్వా ర్యాద్యస్సృష్ట మిత్యర్థ 5. అకశ్శ ప్లా భావ పా లే_వ్యయి 

మే వార్థ్య$ బహ్మణో విధిన్సశ్ళే * శాస్త స్త వ్భృథ శ్షష్టంన స్యాజ్ , కార్భవిలతీణానధిగత 

విషయాలాభాత్ . న హి బ్రహ శక్యం భేదపు మానే ద్ తి విధివ పర వా క్యాల్లబ్ధుం 

శక్యం నవా తద్వినా ఐచేరనువప త్తి యూద Fa (సరో హా స్పివిధిదర్శనాదితి 

ఫభెౌవక,అథవా మోతున స నియోగాసాధ్య క్వేఫలి తం నూ తార మాహ _---అతఇతిిఆయదత 
(Woe WU 

ra శ్ జ్ ot గడ స్ నే న! ఇల్ల అ నం అంబ దెజ్జాస్కం బ్రహ తత్త ప్రకంత మేవ వేదాంతెరుపది శ్వ నా సమన్వయాది త్య్వర్థ 8. విప శా 

దండం పాశయతి_శద్యదీతి. తృతె)వంసతీతి మో కే సాధ్య 'త్వే నాని క్యేన తీళ్ళర్థ 8 

ఆకతల్హతి. మున్తేర్ని యోగాసాధ్య క్వేన నియోజ్యూలాఫెళ్క__రవ్యని యో గాభ వాదిత్యర్థ: 

(పృదెపా త్త మోనివృ త్రివజ్జానా దజ్ఞాననివ్భృ_త్రిరా వమో కస్య దృష్టఫలత్వాచ్చ న 
క్ష్ ఇ 

సియోగసాధ్యత్వమి త్యాహ-.-అప్శెతి, యో (బ,వ్మవామితి వెద న (ఎమైన భవతి. 

వరం కారణమనరం కార్యం తూ యే తదధిస్థా నె తస దృ, నతి అస్య దమ 

న ౮. on) Ye అర ల సాం చవ ఇ నారబఫులాని కర్మల నళ్వంతె. యద్ర హాణస్స ఏాషపమానందం పి ద్వాన్నిర్భ రౌ? భవతి 

దిషతీయాఖావాత్ . “అభయం .బ వహాపాపోషెసీి జానహానా త్తజీవాఖ వ పరయా. ఇయం ర్రవ్మప్రైన్తి '౬స్,  ఆజ్ఞుననోశా త్త వాఖ్యం ద్రవ్య 



ల | | ల వే మంది అపు జో = G2 రత్న ప భాభూపి, తె, ధొంకర హ్లస్యూత్ర ను [అ. ౧, 

'బ్రహ్హవెద బి హావ భవతి” 'శయంే చాస్య కర్తాణ్ తసి 

ద్భసె వ రావరే “ఆనందం హణ నిద్య్వాన్న బిఖతి కుతళ్ళ్చని” 

'అభయం వై జనక పాపోఒస్ 'తదాతానమేవావెడాహం ద్రహోస్తితి, 

తస్తా త్తత్సర్యమభవత్ ' 'తత్ర కో పోహా; కత్లాక ఏక త్వమనువళ్యతి 

ప త్యెకమాద్యా శత యో బ్ర, హవ్యవిద్యానంతేరం మోతుం దర్శ 
లె యురి య్యే బా ఇనా wea తగా 3 న్ వ 9 యంతో "ఇ మధ్య ౩ ర్వాంతరం వారయంతి. తథా క దెతత్ళ వ్రన్ఫషి. 

Sy కళళ హూం ౫ _ నూర కేళి? Pa రాషమచదేవః వతివదెంఅఆహ నమునురభ వం సూరి ఎల ద్ర వాదర్శన 

సరాషత భావ యోర్ష్త ధ్వే క రవ్నాంతరనివారణా యోదావోర్యం, రా హా "న ౨. 
తపక గాయతితి తమలి యతి షర భరి తత రకం యథా సుక ఏ నే సా థి గాల 

చ శె “న్ — yey కారాగంతేరం నా నీతి గమ్య త, 'త(ంహినః వితా యూా౭. సాక మవిద్యా గ్ రే p య దై ల 

గురూవ దేశాదాతానమేవ “అహం బపహసీ క వల్. విదతవజ్. కస్తాద్షద నా త పా (A అ లీ ఆ 
a శ షె అద్య arn జ లి కకం ద ue ద్భ)హ్మ పూర్ణ మభవక్చం చ్భేదభ్రాంతిహానా జేకళ్వం, అహం బ్రా త్యనుభవస్తత్రాను 

భవకాలే మోహళశోకౌ న స్ట ఇతి తీనామర్థః. తాసాం తాత్సర్యమావహా---- ర్త 
ద్రహ్రాతి. విద్యాశళ్ళ్సల యార భ్య ఇవ్యర్థ 3. మోత స్థ విధిఫల క్ష స్వర్హాదివ క్క్కాలాంత 
రఖావిత్వం స్యాల్. తథాచ శ్రుతిబాధ ఇతి భావః. ఇతళ్చ మోటో వైధో నేత్యా 
హ---ళ కోతి. “తదృ) షైకశ్వ్రళ్యగస్మిలి వళ్యక తస్తాజ్ఞానాద్వామ దేవో ముసీంద క, 

wy టం ఇ థి 
కాశ కాకి అహం మను' రిళ్యాది౯ మంత్రాక్- దదశ్శేత్యర్థః 

సీ తిరాన న్ సాదర్శన వతివ స్ఫీ తిర్ల క్రీయాయాలత్ణం, బవ్వాదర్శ ౦ తు డ్రావ్యవ్ర తివి క్రి యాయా 
వాతుకిలి వై షమ్యమృస్త్రి శథాపి "లతణహేత్య్యూః క్రియాయాఇతి (పాణిని, 

తిపేచే వాశత జానే లివకొా దవవానాక మంతాకో నంనం అటు 3 Wy ఏసు 

ల me రేం 5 ౨ ౧౨౯) సూల్రైణ శ్రీయా 0 వి లవణ బాలో నరర్ధ యోర్వ ర్హృమానాచ్లా 
ల ఫో; వరస్య లటళ్ళకృశానచావాకేశౌ భవత ఇతి విపాత శళ్ళ ప్ర శ్యయసామర్థ్యా 

త్రిఫ్టక్. గాయతీత్యుక్తే తత్క_ రకం కార్యాంకరం మభ్యే న భాతీత్యేతావతా వళ్య 
అద వకసన దఇవాంత —_యెకగి, కి నా ని! న్స)తి ఎద ఇత్యస్ట దృష్టాంతమాహ యతి, కించ, ల వల్ఞిననివృ శ్ర న్యాయ 

లే, జ్ఞానస్య విఖేయ న్వే కర 'త్వాదవిద్యానిప ర్తకత్వం న యు క్షం, అతో బోధకా 
నీవ వదాంతె న విధాయశా ఇళ్యాహ కషం హీలి, ఫ "రద్యాజాదయష్టడ్భుషయ్య 

సీవృలాదం గురుం పాదయో? (సృణమ్య ఊోచిలే త్వం ఖల్విసాకం పిత్రా య_స్స ఏ 

శాక్సర్యవ్తే పన తేషాం తశ్రాన్వయాల్ , యత్తు సిద్దే పృవృశ్త్యాదిలింగాభావేన న 



పా. ౧.] సమన్వయాధికరణమ్. ఈ. నూ. ౪. 6 

యాః వరం పారం తొానయనీ; శతం హ్యూన మే భగవద్ద స్టా భ్యః 
తరత్రి తీ శొళమాతీ వి ఐ దితి, హోహాంసగవక్ళో నామ 5 తనా ౩ క భన కాంత 

కస్య పారం తారయతిర్షోతి “తన్న న్భుదె ఏతకయూయా తవుసః పారం 

దర్శయతి భ గ వాకా సనత్కు.మూరి ఇ బతి చెవమాద ,ద్యాత్సుకయో 

మోత ప్ర తిబంథనివృ త్తి మాత్ర, మే వాత్తజ్ఞానస్య సఫలం దర్శయంతి. 

చ యం (కనా a మ్! స స్ట్ ణు ot తథా చా చార్య పృణతం నా యోాపబ్బఎహాతం సా ్ర, 0. దుగఖజస్ము 

ద్ర . త్తే తేరా యతదనంత రా పాయా 

|| అడ ST a - + అల్లో - ur వ మవిద్యామహోదభేః వరం పునరావృ క్తిశూన్ఫం పారం బ్రహ్మావి ద్యాన్ట వేనాస్తాంస్తార 

యని పొవదయని జ్ఞా నె నాజ్ఞానం నాశయసీలి యావత్. (మశ వాక్యము క్తా ఏ గాం 
WU యా 

దోగ్వమాహ దాక తశమితి, అత తారయ త్విత్యంతమువ కృ, కవమునం సషమువసంహారస్థ 
(UU G 

తి భేద. “ఆత క పచ్యోకం తరతీ”తి ఛగవత్తు ల్యేభ్య్వో మయా కుకమే వహీన 

ద్భవ్షం, 'సో౭వహామజ్జు 'తార్టత్ సూభగనః కోచామి తం శో దంకం మాం భగ వాెనేవ 

"అల గ అవర అ ‘ యు 7 స షీ క a జ్ఞానన్హ వేన శోకసాగరస్య వరం పారం ప్రావయ'త్వితి “నార దేనో కః సనత్కుమా రస్తనె 
తవసా దగ్గకిల్చి హాయ నారదాయ కమసళ్ కనిదానాజ్ఞానస్య జ్జ నన సివ్ఫ త్తిచూవం 

చరం పారం బ్రా దర్శిత నానిక్యర్థః. “ఏకడో టి చే:సోజవి చ్యానంథిం న్ లేశివాక్య 

మాదెశక్టూర్థ[.. నవం శ్రులేస్తశ్త్వవృ త్తివమాము క్రి హేతుర్న క శ్లేత్యు క్షం. కత్రాత 
పాదగొతముమునినముతిమాహ_ తథా చే 7ారేోహాి మితి మక్యాజ్టానస్యా పాయ 

రాగ డేషేషమో హాది దోసూణాం నాశ, పోషపూపాయాదరాధర న న్వతూవ పవృ స్తే 
యశ “జీ yj Jo 

రపాయకి వ శవ త్య పాయాత్సున ర్లైవాస్తా కి పీయావజన్లా పాయక, ఏవం పాఠక, 

_త్తరో త్తరన్య కహాతునాశా స్నా శే సతి కన్య (వవృత్తిదూవె హే రనంళరన్య 'కార్య 

స్య జన్మ నో పాయాద్దుఃఖ ధ్వంసరూ పొవవర్లో భవ తీత్యర్థ 9నను పూర్వసూ ల 'తత్త్వ 

జ్ఞానాన్ని శేేయసాధథిగమ. కృత్యుత్త నతీకరవచా దార్భఖిన్నాత తత్త క్స్ ప్వజ్ఞునం కథం మోతం 

(9 

గ్ల ప 

సాధయనీ త్వా కాంకూయాం మ్ఖ్యా )క్టైననివ్య తొద్వానశే పక్తుమిడం సూతం 

వృవృత్త త్తం శథాచ భిన్నాత జ్ఞానాన్ను_క్లీం వదత్భ్యూ కృం ie చెత్ వరమతాన 

స్యాదిత్యత ౬౨ హా మెం శ్వేతి. " తక వజ్ఞానాను క రక్ళంశ సమ ఆరున్రాం భేదజ్ఞానం 

బ్ ¢ న ఎ 7 దత్త స ఇవ్ వ ~ as ల య హి చ ్యతమివ భవతీ” తి శుత్యా భ్రాంతిత్వాక్  'మృత(ోోన్సమృత్స్యుమ 

గ వా ఇతి తన్న; ,పృవృత్తినివృత్థీ వివ లింగమితి న నిర్భంధ, “వృత్త స్తే జాకి ళీ ఎత్తి 
శ్ర ఢీ 
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బ్రవ్లో కెకత్వవిజ్ఞానం సంషద్ర్హూవం,య థాఅనంతం వై మనోఒ౭నంతావై 

మి శదేవా అవంత మేవ స తేన లోకం జయతీితి. న చా థ్యాసమావం 
వా కం ఇ దం 6 యా మనో బ, భ్లాత్యు పానిత ఆదిత్యో బ ఏ ప్లా త్యా దేశ వ్రతి చ 

మన ఆవ తస షం బ్రృహూదృ స్వైర ధ్యాస. నాప్ విశిష్ట (క్రియా యోగ 
నిమి త్తం “వాయు రాగవసంవర్లః ప్రాణో వావసంవర్ష బత హ్ నావార్ణి 

జ్యా వేకు ణాదిక ర్యనత్ కరాంగొపేంస్కార యావ. సంవ దాపభోూ మే 

పిస్నేతి య ఇహ నాశేవ వశ్వతీలి శుత్యా అనర్గహాతుత్వాచ్చ నము క్లెహెళు 

రితి భావః. నను బ్రహ్మో త్తెకళ్వవిజ్ఞానమవి ఖేదజ్ఞానవన్న ప్రమా, సంవదాదిరూవ క్వేన 
భ్రాంతి త్వాదిక్వతఆహా-_న వదమి శ్యాది నా, 'అల్బాలంబన తిరస్కా_శేణోత్స్కృషప్షన స్ట స్త 
శేదఛ్యా గనం నంవలత్ యథా మనః న్వవృశక్వానంత్యావనంకం తళ ఉక్కృష్టా. విశ్వే 
జేవా అవ్యనంతా ఇత్యనంతత్వసామ్యాాత్ "వి విశ్వే చే వాన వమని ఇతి నంవత్ తయా 

నంత ఫలస్రా ప్తిర్భవతి తధా వేతనశ్ర కర్వసామ్యాజ్జీవే బ బ్రహ్మ శేదసంవదితి న చెత్యర్థం. ఆలం 
బనన్ను పా క్ ధ్యానం, వ్రశకోవా స్టరఛాస్తుః యథా బప బహ్మదృష్ట్యా మనస 

ఆదిళ్య్ళన్య నా, తథా “అహం బ్రష్ వ్ర జ్ఞునమధ్యాసో చత్యాహ.రశేరి, ఆదేశ 
ఊఉవ చేశ; (క్రియావిశేవో విశిష్ట శ్రీయా తయా యోగో నిమిత్తం యస్య భ్యానన్య 
త త్తథా-..యథా (వశయకాలే హియురగ స్రదీన్సంవృణోతి సంహరతీతి నంవర్ష 3, 
సార్వవకాలే ప్రాణో "హా గాదీన్సంహరతీి సంహ! ర కి క్రీయా యోగాత్సంవర్ష ఇతి ధ్యానం 
ఇాందో గ్యే విహితం తథా వృద్ధి క్కీయాయో గా జ్ఞీవో బ్రతి స్టైనమితి నే త్యాహ-__ 

నాపీపి.యథ్రా' వత్న ఫ్ర చేవీళమాజ్యం ఛవ తిత్యుపొంశుయాగాద్యంగస్యాజ్బస్య సంపా 

రకమవేశణం విహితం కథాకర్థ్యణి క్షర్హ కేం నాంగసాంక న సా రార్థ శ చ అం అ రేల న్ ఎల్ 5 సం [ా అ ప్రవ 

చేని. వ రిజాచకుషయి మాతుమాహన్రదేపదే WG qe లు 

మితిహాతుర్యస్పమానాధికరణవా 3 క్నానాం 

జానం న. 

స్ 

కత్సీ డత, కించ, ఎకళఏజ్ఞు నాదజ్ఞానిక హ్ఫద 

3 
rn గ జగ ఇన oo వ్ — రం కెంచ, డవస్య బ్ర బృహ్యత నసంవదా రం య. స్ ణే స్టితె నవ్వే 

/ 
An am ల్సి క అడ న్ ॥ a షో ws జగ జా ( 

ఇ తస్ఫాదిము వార్షాదిలించేనాపి శ క్టిగ వాసంభ వాజ్ యత్తు (సృవృత్వ్యాదివరనై గవ 

భావే eens వ్రమాశ్యాన్నకృతిసాళ్యా కం ఫం శ్వాస న ప్రమాణ 
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వో శ్రైకత్న్వవిజ్ఞా నె అభ్యువగ మ్యుమానే త్ర త్వమసి అహం 

5 గరయమా మాదీ 5 5 దాం ల అడ 
న “ఆంకు ల్తో బ్రా త్వెన ప. వా కానాం బ్రవ్టో 

ద కతషవ సు స తిపాదనవర; పదసమన (యః ర డ్వత. * ఫీద్య తే హృదయ 

5 

గృంథిక్చిద్యంతే సరర్షసంళ్ యా యాిప్తతి చైవమాదీన్యవి ద్యానివృ త్తి లిఫల 

ావణాన్వుపరు ధేష్టరకా. బహ వేద బ్ర హ్హా భవతొతి వైవమాదీని త 

దా్య్చావాపత్తవచనాని నంవదాదివ మే. న సావముంజ సను న్ పవద్యెర౯ తీస్తా 

న్న కతషవిజ్ఞానం, అతో న పురుష వ్యాపార 

, వత్నమాదివ ర్ మాణవిషయవ స్టుజ్ణాన 

వారగా స్తజానస్య వా న కయాచిదపి 
లాం ( 

హణ “అన్య దేవ తద్విదితాదథో అవిది 
దబా 
పృతిషేథాతి . “యేసెదం సర్వం విజానాతి కాదధథిితి విద కి యాకర 

చది ల 

తం కేన విజానీయాిడితి చ. తథాపా_స్తిక్కియాకర్మ తవ లి వ తిమేధోపి 

భవతి, “యదాషణానభ్యుడితం యేన వాగ భ్యుద్యత* అ ఆాన్టిద్యవిమ 

స, తదేవ బ్రహ్ త్తం విద్ధి నేదం యదిదము 

హణఃశా స యోనీత్య్వాసువవ శ్ర తెదితి చెన్న, 
—— 

వ రూవ మోఖున్య కార్యసా ధ్యక్వం తజ్జానస్య నియో 
వా 

కల్పయితుమశక్న్యం కో (దిత్యాహ---నీవంభూక జ్యే తి. నను 

చే కారకాజ్యివడితి వేల్ కిం కనే బ్రహ 

“నన భక్ వ Pm రడ MEN 
కష్షండాక్ -పూనవాయా ఫరా ద్వృఖఇత్యాహ న చేతి, శాబ్దజ్ఞానం “విదక్రియా. 

కార, కపికం కారనం అవివెకం కారణం తసాదధి అన్నదిత్వర్లక, యేనాత నా ఇదం 
అద్దు థి" - ఆలే లా ్లిథి ఆశ వ్ ప రా. గి 

Fo వ్ ఠా ఉల అందో ఇబ చ ఆటో - 

నబరషం దూకు లోతే జానాసి కం 3వ కేరణొన జాసీయాత్ ,తసాదవిషయ ఆ 
లాప్ హార " 

క్స్ నాని యన తే” (౮ జ ద NY MIE నా సబ్ యె నాననా స మనూ డ్రా శుత్ళా రోకో య్ునుణం 

ae జ 4 చ గా అరం జనర్ క = అంచ కాది? నాసా 

యమం [1 ణు జానా తకుకాపుయ్ నిస హ్ ుడానా పెద్యం (బవ త్రం ప యిలా 

బాన లీ = 

విశిషచేనవతొాపకము త్ను పూన అ జనా] వం (వాత ర బహణ శొబబ కథా పాధివిశిష ఊవతాదికమి త్యు వాస ఆ రిధే అహి బి 
-=ప్ ఎ ఠా న 

డా అగ గ లావాని న్యా క CERN ల రది మవచభెాెంతచబనం వ నాశ 
విషయ లప్ప ప్కగజ్ఞ్హ వ నిరితి శంక ఆ---ఆపిషయ కణ. వదెంతజన్వవృ త్తికృతా 

" ద 
- గి స శకం వ్య లిదివ tQ% న వ కావ రాచ వ్ర్స్వ్రు co లశారికసూా శ స్త రుయా లి న్ ఘు విమయ ఏ స్వ 
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వ అద న్ని రట సమా క అవిద్యాకల్పిత ఇదనివృ_త్రిషకత్యాబ్చ్బా స్త! స్వ. నహీ శా శాస్త దంతయా 

విషయీాభూతం బ్రహ్ వృతపిపాదయిషతి. కిం త్రరి కీ ప్రత్య గాత తనా 

విషయతయా వ్రతిపాదయదవి ద్యాకల్సితం వెద వ్ర వెదితృవెదనాశేద 

మవనయళై, తథాచ శాస్త్ర 0 'యస్యామతం తస్వ్యమతం వుతం యస్య 

న వేద సి “అవిజ్ఞాతం విజానతాం విజ్ఞాతమవి జాన తాం న దృ స్తే వన 6 

పాం పశెషిర్ష శు కు లేన్లో సతెరం శణుయా న విజ్ఞాలేర్విజ్ఞాలారం 

విజానీయాి వ్రత మైవమాది. అతోఒవిదా ఇషకల్పతసం సారిత్యనిన_ర్త రనేన 

నిత్యముక్రాత్త స్వ మూవసమర్చణాన్న మోవస్యా నిత్న వ్లత్వదోవః. యస్య 

తూత్పాద్యో మోతు స _స్తస్య మానసం వాచికం కాయికం "లె కార్య 

మవేతత ఇతి యు క్షం, కథా వి కార్య క చ తయోః పథ యోర్లో 

శస న 'శునమనిత్యత్వం. న లా ద థ్యావివద్యి కార్యము తప్పద్యం RE 

ర్రవ్మాణో వృ శభివ్య క్షన్ఫురణావిషయ త్వాద వ, మేయత్వమితి పరివారతి నేతి, 

పర త్వాళ్సల త్వా చితృర్జం. నివృ త్రరూవ బవ్యాతెత్ప్చర ర్నాదితి వార్థ. య్క్తం స్వ్ఫ 

ణోతి.__న హీరి. చిదిరవయత్యమిదంత్వం. అవిషయతయా అనిదంకయా. అదృళ్య లే త్ర 
న్ ళు rs ॥ ఇ (గుతిమాహ_కథాచే శి, యస్య బ్రవామత హోం వైత న్యావిషయ ఇతి నిశ్చయ స్తేన సమ్యు 

గవగకం. యస్య త్వజ్ఞన్య బృహ వైతన్యవిషయ ఇతి మఠం సన వేద. ఉక్ష్తమేవ పల 
దార్గార మనువదతి.._అఆఅవిదాతమితి.  అవిషయతయా బ వా విజానతా మవిజ్ఞాతమ గం అథి లూ ట్రై 
దృశ్యమితి వక్, ఆజ్ఞూనాం తు బ్రవ్మావి క్షత కం దృశ్యమితి పతీ ఇక్యర్థ$. దృవే 

హారం చాక్షు షమనోవృ క్తేస్సాక్షిణం అనయా దృశ్యయా దృష్ట్యాన వ. 
దృద్ధివృన్తేన్నశ్చయరూ పాయా; సాక్షీణం కయా న విషయీకర్యాబ త్వాహ. నేతి, 

నన్వవిద్యాదినివర్త రక కేన శాస వ్రసుల్రామా ౯ కేజి నివృ త్రైరాగంతుక త్యానోతస్యాని తం 

కషం సాస్టదితి నేత్యావా య. తత క్ వక్షూ నావత్యర్థ క, ధ్వంన స్య నిక త్వా దాత 

హవ తాషచ్చ నానిక్యత్వ ప ఇక్యర్థ$: ఉత్పత్తి కివి కారా _ప్రనంస్కారరూవం చతుర్విధ 
మేవ శ్రీయాఫలం నళ నో పాసనాసాధ్యత్వమిత్యావా__యస్యత్వి 

త్యాదినా తస్థాజ్ఞాన మేకం ముక్త్వత్యం లేన, తథో త్పాద్య తషవద్వి కార్య క్వే వ్రాపేవ్రత 
హ్ 

ఇతి యుక్తమిత్యన్వయం దూషయతి---క యోరితి, స్థిత స్యా వస్థాంశరం వికార$, నన్న 
నికృత్వనిరాసాయ శ్రీయయా స్టేకనై మ్యైవ బ్ర బద్హాణో గ్రామువదా ప్రీ ప్రన్తు నే తానా 

నచేరి. బ్రహ జీవాళిన్న౦ నవా? పేధయథాష్టునంచ్యశాస్టన్న వయా మ త్యాహ 



ల్ 
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సుటాడి నిత్యం దృష్టం లోకే, న వ క్వేనాషిశోల్యాకి అకా, "స్వాత్ 

స్వరాపల్న్వె సత్యనావ్వత్వాత్. న్యరూవవ్యతిర “కల్వే-వి ' త్రవణో 

నావ్యత్వం. సర ర్వగత లేన నితొస్టప్ప _పస్యరూవత్యాత్. సర్వెణ బ్ర బ హణ 

ఆ కాళ న్యెవ. నాపి నంస్కార్యో వావ్ యేన వ్యాపారమవే "కత 

సంస్కా_రో హి నామ సంస్కార్యన్య గుణాథానేన వా స్వాద్దోషావ 

నయనెన వా?న తావద్దుణా థా నేన నంభవళ,ఆనా ధేయాతిశయ బహ 

స్వరాపత్వాన్నొమస్వ. నావీ దోహోపనయ నేన, నిత్యళుద్ధ బృహ్మన సరా 

పక్వాన తస్య. స్వాతృ్మధర్మ ఏవ సం న్సీర్భూ తొ మోర; _క్రియయా 

ని సంస్క ్యయమా తబ ఫివ్యజ్య తే . యథా ఆదర్శ నిస్టుక్టణ్టక్రి 

యా సంస్కీ_ యమా ణే భా సత్వం ధర్మ రతి శౌన్న, వ. 

శ 

den 

క్యానువప _్రెరాత్మన్కి యడాశ్రయా హీ క్ తమవికుర(తీ 

నె వాళల్తొనం లభ తె, ఏ దూ కి యయాాం వికి యెత్తానిత్న తమా 
ఎ భత, య వా ౮ రం లై తవ 
తేన స సవేశత. “అవి కాదో. యముచతివతాా వమాఃడీని వాకాఇని 
ఆతి తై లి న. ప్రక తతా ల 
బా ధ్య్వారకా తచఛ్చానిష్టం. తస్తాన్న సాష శ్ యా (క్రీ 

నాన్ని ళ్ యాయాస్తు కియాయా తవిమయత్యాన్న యాల. 

సంస్క్రోయ తే. నను దేవో యా స్నా నాచమనయ భ్లేపనితథార ణా 
(a 

నా ~ క్ అన | జాం స్వా ల్మే త్యాదినా.--యథఖా వ్రీహీణాం. సంస్కార్యట్వేన ప్రోతణాసపేష్. తథా 

మోతున్య నే ళ్యాహ- నాప త్యాదినా, గుణా ధానం 'వ్రీహిమ ప్రో పోవతణాదినా మళ 

నాదినా వస్త్రాదౌ నులావనయః, శంక లే---స్వాత్యధర ఇత ట్రవక్యన్యరూవ నీవ 
శ పాజ్ ళల 

మాతో ౬ నొద్భవిద్యామలాజ దృక్; ఊపాసనయా మే న మ భివ్యజ్య తే ఇశ్యుత్త 

దృషహ్హాంత౩_ యతి. సంస్కారో మలనాశః, కీమాక్షని మలన్సళ్ళ్య 5 కర్చిత్ వా 

దిితీయ్ జానాచేవ కన్నాళో న కీ ఏ ర షె త్రో ్న 
వా నాద్య ఇ త్యాహ--న శ్రీయెతి. అనుపవ_ల్రిం నృుటయతి---య దితి. 

స్వాశృ్ళయే సంయోగాదొవికారమకుర్వతీ న (| 

ద్వితియ ఇత్యాపహా--అన్ఫేకి. అవిషయళత్వ్యాతి] గ్రాాయా శయ ద్రవ్యాసంయోగా దితి 

యావల్ దర్పకాం తు సావయ వం కియా కృయెప కాచూర్తా వ్ద ద్రవ్య సంయోగ EEN 

కృంస్కి /యకలకి భావః. అన్య క్రియాయా రేన్నోన సంస్) యా యాత ఇళ్ళత్ర, వృఖి 

చారం శంక కేనన్నితి, ఆత్మనో మూఃలావిద్యా ప కిబించిశ ల్వేనన్బహీళన న్ Ea ఎకు త్ర న్స నరో2=నూా 
ల 



68 రత్న వృ భాభూవి లె, శాంకర బ హనూ త భావే. వ్ర 

దికయా క్రియయా దేహీ సంస్కీ_9యమాణో దృష్టః. న దేవోదిసంహ 

సై వావ్ద్యాపరిగృహీతస్యాత్క నస్బ్పంస్క్హ్రాయ మాణతా(త . సత్య 

శం హా స్నా నాచమనా దె సైహసమవాయిత్వం, తయా దేవో శ్ర 

యయా తత్స్పంహత ఏవ క శ్చిదవిద్యయా ఆత తన పరిగృహితస్పం 

స్క యత ప్రత యు రక్తం. యథా దేవో శ్రయచికల్చానిమ తేన ధాతు 

సామ్యెన తత్పంహతస్య శదఖమానిన ఆరొగ్వుఫలం 'అఆహమురోగి 

రితి యత్ర బుద్ధిరు ఏద్యల వ్ ఏవం స్నానాచమనయజ్హోః వవీ తాడి భార 

ణాదికయా కోయయా ఆహం శుద్ధ స్పంస్కృత ప్రత యత, బుడి దనరు 
uy, 

ద్యలె స స సంస్క య తే, సచ చెహాన సంహత ఏవ, తేనై: న హోంహం 

0 — 

న్నా బ్ (a bp దా ఖ్ జర లో రార వ్ (€ = గె య్, వచం డీ ర్త మ 

న్నన్యో అఖిచాక లీతీ శ మం0ల,విన్ష తె త్తం రాయు Cc ౨ ౦ 

ల్ టి రా వ్ ఖో గత్య్వాహూుర్మనీషిణి ఇత్ చ. తథా “పక దెవస్ప్యభూ తెషు 

మితి భ్రాంత్యా దేవా తాదాత త్యమావన్నసృకి (క్రేయా శ్హయక్వభ్రాంత్యా నంస్కార 

త్వభ్రమా న్న వఫిచార ఇ త్యాహ__ శతి. కళ్చిదికి. అనిశ్చిత 

శ ళ్ "ని రహా న కం యశత్రాత్మని విషయే ఆర్ గ్యబుద్ధిరుళ్చద్య తే తన్న జేవాసంహాత సవ రోగ్యాఫలమిశ్య 

న్వయః. నను దేహాభిన్న స్య కథం సంస్కార;! త స్యాముష్మిక ఫలభో క్త ఎత్వయోగా 

దిళ్యతఅహా--- లేనేష్షి చేహాసంవా నై వాంక:కరణ పృతిబింబాత్యనా కర్తాహమితి 

డల చద అశ శుద? 
హ్లస్వరూవ ర్షుణ్బర్ణి3 

సమాచేన వృత్యయా; కామాదయో మనస్తాదాతాదన్వ సంలీతి చ తయినా సి చృసాంస్బు యు 

(WW 

క్రియాఫలం ఇత్యర్థః. మనోవిశిష్టస్యాముషి కఫలభో క్తున్సంస్కా రో యుక్త 

భావం. శిషన్య భో క్తృత్వం న శేవలన్ఫ సాక్షీణ ఇకక మానమాహా కే యో 

త్రి, పహారా. ళు సత్త పసంసర్హ మాపై ణ గకల్నికక ర  త్వ్వనిమాక్ 
టా Cae అ WO నే Fz యె స్ట వగు జ వపృమాతా పీవ్పలం కర ఫలం భుజే,_, సవవ క్ ధిత లర్నాన్యస్సాషతయా వ్ర, ౩ "శలే 

ఇత్యర్థః. ఆత్మా దేహం, చేహోడియు కృర్యవమాత్రాత్తానమిత్యర్థ, ఏవం సోపాథధిశస్య 

సాతోరి థ్యాసంస్కా-ర్యశ్వమున్త్వా నిరు పాధికస్యానంసాా_ర్య లే ప్ర మానమాహ-- 

ఎకఖతి. సర్వభూ "తేష్వద్వితీయి ఏకో చేవ; స్వవ, కాళ తథాపి మాంయావృత త్వాన్న 

= a వా న్ అకు లకీ దా ల 
ప, కశత ఇ ఆ న్బహ లాగూ ఢల్షలీ. నను జ పెనాసంబం ధాద్భిన్న త్వాదె స్ దేవస్యా 

గొనం న తు మాయాగూవానాదితి నేత్యాహంానర్వవ్యాపీ సర్వభూతాంతరా కతి 
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70 రత్న ప్రభాభూవి తె, శాంకరబ్రవానూ త భా ష్ఫె (అ. ౧. 

స్వాతం థా్టాయద్వపట్క_రిష్యు” న్నితి, “సంథార్షం. మనసా 

థ్యాయ దిల చెవమాడకిషు, థఛ్యానం చింతనం యద్యపి మానసం 

తథావీ పురుషేణ. క్రర్చుముక రును న్వథా చా కర్తుం శోకేర్ణం పురుష 

తంత్ర త్య్వాత్ , కానం తు స్రమాణజన్యం . వృమాణం చ యథా 

గ ారేన్తునినయిం. అతో జ్ఞానం క రుముక రుమన్వథా భా క రును 

ళ్ కం కేవలం న స్తుతంత్ర మేన తత్; న చోదనాతం త్రం, నావి ఫును 

తంత్రం; తేస్తావానన సక జ్ఞానస్య మహ దై (లతుణ్యం, య 

పరమ వావ గౌతమాన్నరో వైవూవావగ తవమూాగ్ని రిత్వత్ర, "రనూషి 

తురుపు యోరశగ్ని బుద్ది ర్మానని భవ కేవల చొోదనాజన్య త్యాత్తు రీ యొ 

వ సా వుకుషతంతా చ యా తు ప్రస్ ద్ధెజ గ్నూ నగ్ని బుస్టిర్న సా 
చోదనాతం,త్రా; నాపై వురుషతేం శ్రా, కంకర్ట! పృత్వ్యత్ విషయవ స్తు 
తం్టలై, పెతి విజ్ఞాన మేవ తన్న శ్రీయా, ఏ ఎవం సర ప్త పస మాణవిషయ 

వ స్తుషు వెదితన్నుం. తతె వం య బవాతత త(విషయ స్తుషం న్యం. చవ సతి థాభూత బవ్యోళ్తః _క్రషవిష 

మువీ జ్ఞానం న చో దనాతం త్రం. అత _స్థదిషష యా లజాదయశక్న్ళూయ 

వ స్తన పేతు పుంకంత్రా చ చోద్య కే తొద్భశీ (క్రియేత్యర్థం. భ్యాననువి నూనస త్వా 
ల్ జ్ఞానవన్న (కీయేత్యక ఆహా ---ధ్యానమ్ త్యాదినా. తథాకి క్రియై వేతి శేషః. కృత్య 
సాధ్యత్వము పాధిరితి భావా. భ్యాన క్రి కి యాముక్త్యా తత్తే వె వైలక్షణ్యం క్టైూనన్య స్ఫుట 

యతిజ్ఞానం త్వితి. అత; వ్రమాత్వాన్న చోదనాతం త్రం న వభేర్వషయ3. పురుషః 
కృృతిద్వారతం త్రం మూాతుర్యస్య శతు ఎరుషశం త్రం తేస్థాద్వ స్త్వవృష్యచారాదపుంఠం క్ర 

తెచ్చు ఛ్యానాత్ జ్ఞూనస్య మహాక్ భేద ఇత్యేర్ణ 8 ఛేదమేన దృహ్హాం తాంళ నేణాహ 

యథా చేళి, అభేదాసత్తే2 ఏ విధితో ధ్యానం కర్తుం శక్యం న జ్ఞునమి శ్యర్థ క. 

నను బే కతు జ్ఞానస్య విషయజన్నశయా త్ర త్తం త శ్ర క్వేఒవి శాబ్బ బోధన్య తదఫావాద్వి తే 
భేయ క యాత్వమితి నేత్వాహ-_వవం నళేంతి, శష్టానుమానాద్యనేష్వుపి జానమ శ్రీయాక్వ బై సర్వ ఫీథధపవా క్ష 
నిఫేయ శ్రీయా బ్వైన జ్ఞుతేవ్యం. కే తాపి మానా దేవ జ్ఞానస్య ప్రా పొ క్త్రష్వధ్య యాగాదిక్యేర్ణః 

కేత్రైనం సతి లోశే జ్ఞునస్యాదిభేయ త్వే నతీత్ర శ్యర్థః. యథాభూళక్వవ బాధికతరం. 
నను ఆశ్రానం వశ్యేల్ ” బృహ శం విద్ధి” "ఆత్తా దృప్పవ్య బతి జ్జ లివ్ లోట్ 
తవ ప ప్రత్యయావి ఛాయ కామ్య యంత అతో జ్ఞానం స్భేయమిక్యలే. అహా= కే దిష్టష 

యాతి, కసి ౯ జ్జ నరు వపిషయే విధయ; పురుషం వర్తయితుం అశకా భవంతి, వ్ర 



వా ౧.] సమన్వయాధికరణమ్ ౮. నూ. ౪. 71 

మాణా అస్యని యోాజ్య విషయ త్యాతు_ంకీభవంత్స్వుపలాదిషు పృయు 
(ల 

_కృయుర లై శ్ల్యాదివత్ , అయాయానుపాదేయన న్తువిషయత్యాత్ . 
కీమన్ధాని తర్షి “ఆతావాేే వ్రష్రవ్యుశ్న “తవ్వ ఇత్యాదీని వచ 
నాని. విధిచ్చాయాని స్వాభావిక ప్రనృక్పవిషయ విముఖీకరణా ర్థానీతి 
(టూమః. యో హీ బహికు ఖః వృవర్తతే ప్రసవ. “ష్టం మే భూయా 

దనిస్ట్రం మే మాభఘూాి ఎత నచ త జాతం క్షం పుదుబ్యూం లభతే 

తమాత్యంతి ప్రకార వాం ఛినం స్వాభావిక కార్యక క ఇనంఘాత ప్ప 
వృ త్త్గ్ చ రాద్విముఖకృత్య వత్య గాత్మని హోత యా 
యంతి 'ఆత్తావాఒగే ద్రప్రవ్య వ త్నాదెని; తస్యా న. 

వ _త్తస్యాహాయమనుపా చేయం చాత్మత త్త మువడిళ్య తే__ 

సర్యం యదయమాతి*యత, తస స(మాేే వాభూ 
నా ల య లి 0 వో | 

కం వశ్యాత్తత్మేన కం విజానీయార్” “'విజాతొరముశే శే 
యాదయమాాహై బా త్నెవమూఏఖిః యదవ్యక 

మాతే జ్ఞానం పోనా రవూపాదానాయ వాన భవతి 

భ్యువగమ్యులె అలం కారో హృయవముస్తాకంయద్బ 

అని యోజ్యం కృత్ళ సాధ్యం ని యోజ్న నాం వా జ్జానం తద్విష: 

“ముమాయం నియోగిజ్యత్తి బోరా నియోజ్య్ విషయశ్చ విచేర్నా 

కర్ణి "దేయం బహ విధీయ కొం వేత్నాపహా___అహహేయేతి వస్తున్న! 

త్వత్ బ్రహ్మణో నిరతిశయన్నా సాధ్య త్వాన్న విధేయక్వమిక్సర్లః 

విషయక తచ్చ క్డ్నం న విభఖేయం, (వవృత్త్యాదిఫలాభావాదడో 

వాం గతిం వృచ్చతి----కమర్జానీతి. విధాచక్భయాాని వంద్ధయాగా షు 

విధి పృ కయి రాత్ర జ్ఞ్వనం పరబుపు మహిర్డ సాధన తి స్తూయ లే స్తుత్నా ఆక్యంక 

“హాతుక్వభ్రాం త్యా యా విషరమేషు (వవృష్తి? ఆత్మశ్తవణాది బృతిబంధి కా కన్నిభ్న త్రి 

ఫలాని విక్సివదాని త్యాహ_స్వాభావికేశి. వవ కేతి.. మో పహీత్యాదినా, కత 
విషయము నంఘాతన్ను యా చవ త్తి? కద్దో చరాచ్చభా చేవక్యర్ణ ఇ ప్రోతశ్చి శ్రవృ్తే 

(సృవాహః. (పృవరయ సి జ్ఞానభాధన, క్రవణా దావితి శేషః శ్రవణన్వరూవమాహ--- 

తస తి, అ న్వేషణం ద్ద్దనం యదిదం జగ త్త రమా త్త వెళ్నవాత శాళశేచాతా జో ఆ - 
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గానం సశ౦క ౧ ఇశావాోని కాచతకవంతా చేతి తథాచ నం తిః. 
స _ సె సర్యశ వ్య © హాని] కృత సె టిం శ్ 
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ka న్న వు క్ద్దుహ టా ౬0 జ QO. క \ వికారవుత ర రాగము వనరంహా ర తొ ట్ర 

Na కృత్స వ్న వేదస్య కార్నవర గ 

4 
రాం రీ జ్యా! నే 

ఎంగా భాం శ్రోతుస్తద్దెతుం కార్నబభోభనునునూ "యి వక్త ఎ నాకస్య 'కార్సవరత్యం 

పచానాం కార్యాని 6 జే న కగు పోన్న సిద్ద స్యావదార్థన్య వాకా 

ఫ్థశ్వమిలి Ss ముత సై జాత ఇతి పాక్యన్టాతు9 ప్శ్రుర్హ్ల న క్ం గచేష్టం పుత్ర 

వచత్కా ర్యాన్వితా జీ క్ష యాంసిక తా 

సాప్ వెశ్యారె తా్వాదిళ్చలం. కించ ద్రవ్మాణో నా స్తే 

వి 
చెం అమ 

డా త. 

న్ _క్ట్రెతే కంగా చ ఇకో Wa a 

త్యాదేవ కృత్స్న జేదస ని కాశ్యవరత్వం ఉక త స్యాఫె వాణ్ అథవా బె 

కార్య శే తాషల్ కిఎ౨జా 6 - అాకిద్ధత్యానాహోన్విక్. మానాంశరవిర్ యాల? త లు త్రాద్యం 

నా క్వంకరమాత్త్య శ్వమాహ---- 

( ళ్ నా “డి మప 
సవషఖలి. ఇతిరిదమ సై ఇదం న ఇదం నేతి సర్వదృశ్యని షె ధాన య అత్తో పచెస్టః 

అల? ఎద అట షాని? = చేశాం 

బత తయం నిరా చకా నానిటి, అనన్న జపత ్వర్జనుసంణ ంత్వానివి పష, 

(1 
కా నాని (బా 5 పాతుం చబాంతమాన స్పీడులో కము" 

—-0 ర Cy 



సా, ౧.] సమన్వయాధికరణమ్ రో నూ. ర. 8 

క్ష త్యాఖ్యాతుముళక్యత్యాత్ . నన్యాత్తహం ప్ర ప త్యయవిషయత్వ్యాదు 

వనిషక్సే సవ విజ్ఞాయత ఇత్యనుషపన్న ౦ న, కొహ్సతి క్వేన పృత్యు క 

తాత. న హ్యహం వ త్వయవిషయక_ర్షృవ్యతి రేశణ తత్వాల సర 

భూ తస్థస్స్పమవకః కూటస్థనిత్యః పురుపో విధి కాండే తర్కసమయే వా న్ 

నచిదధిగతః సర్వస్యాత్తా. అతస్స న కేనచిత్స్రత్యాఖ్యాతుం ళక్యో విధి 
శవ పత్యం వా నేతుం యవన నిరాకన్తా తనై స్రైవాత్త త్వాత్ ఆత్మ త్యా 

జవ చస సర్వెషోంన పాయో న నాఫ్యుపాచేయః, సర్వం ఏ ఘా వినళ్వద్వి 

కారజాతం ఫ్రరుపాంతం వినళ్యతి. వఫునముహో హీ వినాశెహా బాత(భా వా 

దవినాశి వి కియా ఊోక్వభావాచ్చ కూటస్థనిత్యః అతవవ నిత్వళుద్ధ 
బుద్ధము కృస్వభానం. తప్తాత్ *వురుపాన్న పరం కించిత్సా కాష్టా సా 

వరా గత "తం తా్యాపనిషదం పరుషం పృబ్బామిోాితి చౌపనిపదశ్వ 

విశేషణం వురువన న్వోవనివత్పు ప్రాధా న్యెన ప్రకౌ శ్యొమాన త్వాదువ 

పద్య లే. అతో భూతవస్తువరో వేదభాగో నా స్తితి వచనం సాహసమా 

నవవ ఇత్యర్థః. చతుర్థం శంక లే---నన్వాత్రాహమితి. ఆత తృనో2-హంకారాదిసాక్షీ కే 

నాహాంధీవివయక్వన్న నిరస్త త్వాన్న లోక సిద్ధ "లేళ్యావా--- నేతి. యం తీర్ధకరా అప్ 

న జానంతి తస్యా లౌకికత్వం కిము వాచ్యమి త్యాహ---నహీతి. నమస్త తారతమ్యువర్టిత ౩, 

త్త తే ఆ త్యానధిగతిద్యోత కాని విశేషణాని. పంచమం నిరస్యతి--అత ఇతి కేన 

చిచ్యాదినా (వమౌ లేన వేత్యర్థం, అగమ్యత్యాాన్న మానాంతరవిరోధ ఇతి భావః, 

వశే 

గాళ్లాతస్య వ్యాఘాతకత్వాన్న కర్మ శేషళ్వమి త్యర్థః. సాక్షీ ణస్సర్వ శేషి ఆత్వాదహా 
En 

సాశ్సీ కరాంగంచోకన త్వాత్క_ ర్త ర ఎ్రనది తిత త్రాహ=_విధీ తి. అజ్ఞాతసాతీ.శోఒనువయో 

యాను పాచేయ తారచ్చ న కర్ణ శేషళ్వమి త్యాహ-- ఆత శ్వాదితి. అనిశ్వ'క్వే నాత నో 

వికి,యేతి. ఉఊపాదేయత్వం నిరాచ 
ల్ లు 

యత్వం హి సాధ్యన్య న త్వాత్మన; నిళ్యసిద్ధ త్వాదిత్యర్థః. వర ప్రా వ్యర్గం ఆతా 

ఊహేయత్వమా శంక్యాహ---నర్వం హీలి. పరిణామి ల్వేన హేయశాం నిరాచశే పా 

మ... అతవ వేలి, నిర్వ కారి త్వాది క్యర్ణ$. ఉాపాచే 

హాయ ఇత్యత ఆహశస్యాాత్సురుహాన్న వరం కించిదితి. కాష్టా సర్వస్యావధిః, 

వవమాక నో=నన్యశేష త్వాద బాధ్య త్వాదఫూర్వ త్వా జ్వేదా నేమ స్పుటం భావాచ్చ 

వేదాంతైక వేద్యత్షము క్షం కృత (శ్రుశిమాహ---తం ల్వేతి. తం సకారణస్య సూత్ర, 
స్యాధిష్యానం సదుం పూర్ణం క్ శాకల్య త్వా త్వాం వృచ్బామోశ్యర్థః, అత వ 



సాన ఇ . ఒం జాం థి నా కవ మాసమా త ధా ry చ త (త్త రత్నప్రభ భూషి లే, సా 0 మ్రియ ఆ చాడ యు ఆ = 

కేం. యదవి థా స్త్ర తాత్ప్సర్నువిదామను క మణం దుఖ హొ తసాశకక త్తి | Uy లకు తథ 
క రావబోదనిమితేంవమాఏ తవ జిజాసావిషయతా6ంవంది వగితే జూ హ్ మై ము ర సవన? ధవ న్ను లీ స్రథ్మివ, పర్యా 

శాస్త్రాభిప్రాయం ద్రహ్టవ్యం. అపిచ 'ఆఅమ్నూయస్యు క్రి యాక్టణార UU Joe 9 = థి 
దానర్థక్యమతదన్థానా' మిల్యెత దేశాం తేనాభ్యుపగచ్చతాం భూతోవ ఖీ 

i 

బా zs 2 డేశానామానర్ల్షకష పసంగః వవ త్తినివు తివ్న్వతిెరేశేణ త్ర నాం! వే ప్రసంగ ధా ల_క ల_జా ర భూతం 

చెద్వస్తూవదిళ త్ భ వ్యార్థ తగన కూటు టస్టనిత్యం భూతం వదిళ తట 

కో హేతుః. న హి భూతముపదిశ మానం రయా భవత. 

శా న అరా నర. అనక అకక యా స ఇ ma న ఉక్త్పలిం౫; (రాకా చ వేదాంతోనామ త వస్తుపరళ్వనిశ్చయాది త్వర్ధ వెం క్ర "రి ౧క్క 
[ (4 

మనువదతి_యదపీతి. వేదస్య నైరర్ణక్వే శంకితే కస్యార్భ వత్తాభరమిదం భావ్యం 
యా (6 

చ డ్ 5 జ చి వ్ర వ్య "వెం రా ' గె దృష్టో హీతి. కృత్ర ఫలవడర్థావబోధనమితి వక్తవ్యే ధర్మవిచార్యప్త కృమాక్క_రావ 

బోధనమిత్యు క్షం నైతావతా వేదాంతానాం ద్రహ్మవరక్వనిరాసః. అతవీవానులగ్రే=._. కో 

'కక్సమాణిమితి సూత్కకారో ధర్మస్య ఫలవదజ్ఞాత ర్వ చైవ వేదార్థ తాం దర్శయ తీ... 
శ 

ఎట్టా | తి న వృద్ధ వాకై్యర్విరో ధ ఇత్యాహ.-కద్ద్తే త. నచ్చే 
ల 

జో ఖా స్తా వృ త్తి కార్భవరత్వమ స్తీ, తత్సూ త, ఫ "ష్య ఎ"క్యజాతం కర రృ కాండస్య్వ 

లిథ — — 

లో శీ పృవ_ర్హకజ్ఞాననోచర క్వేన క్లష్ద్ణం యాగాదికి క్రయాగకమిన్టసాధనక్వమేవ న 
< 

(క్రియాతో౭తికక్తం కార్యం తస్య కూర్చ లోమవదప వ్రసీద్ధత్వాదితి తస్యాపి రాఖి 
ఎని 

శార్ రతా ్వలిప్రాయమిక్ళ ర్ల, వస్తుకస్తు లిజార్టే కర కాండస్య తాత్పర్యం, లిజర్హశ్చ 

మత కార్యవిలకు సై ప్రామాణ్యం కైముక క్షైనకాండ సే స్యెతి మంతవ్యం. కించ 

వదాంతాః సిద్ధన వస్తువరా; ఫలవద్భూ క శబ్ద శ్వాద్ద ధ్యాది శబ్ద వది త్యావా_అవీ వాతి, 

E క వ ఖే ౧ న్ జో ఏ 7 ఇ మృక్కీయార్భకళబ్ద సామానర్థకృ్యమళే యాభావః ఫలాభావేో వా! ఆద్య ఆవా__ 

మ్నాయస్వేతి. ఇతి న్యాయన  వతదబిఢయరాహిక్ళం నియమేనాంగీకుర్వ తాం 

మేన యేేకి “దభథ్నా జుహో తీ తాది వాక్యేషు దథినోమాదిళక్షై నామర్గ ళూన్య్వ 

త్వం స్యాపిత్యర్ణ నను శేనో క్రమఫిఢయరాహిక్య్టమి త్యాళంక్యాహ పవృ త్తీ తీతిం 

కార్యాతిరేశకేణ భవ్యార్థ త్వాన కార్య జేష ల్వేన దధా ది శబ్దో భూకం వ_కి వేల్ _ 

జ గై నన్ న ' ౧ వే బే తర్హి సళ్యాదిశబ్దః కూటస్థం న వక్రీత్యక, కో హేతుః కం కూటస్థస్యా క్రియా 

శ్వాదుకా, క్రియాశే శేమళారచ్వేతి (వశ నను దధ్యాజేః 'కాళ్యాన్వయి త్వేన కార్య 

తాషదువదెశ?, న కూటస్థ న్యా కార్య తావి త్యాద్యమా శంక్య సిరస్యతి---నహ్తి = 

దధ్యా దే? కార్య త్వే కార్య శేజే శేవక్యవోనిః. అతో భూళస్య కార శ్యద్భిన్న స - 
పా 



రృనళ క్రి న్య ా పష్ట మేన . తే ప్ర "కదఊళరూజనం తస్య, 

న వై తొవతా వ్నస్త్వనుపదిస్ట్రం భవతి. యది నామోపదిష్తం కిం తవ తేన 
0 రు యలు | 

సాది ఉచ్యతే, అనవగ కౌత్మవస్తూపదేశొశ్న తఖైవ భవితుమ్యూట; 

తవవగ త్వా మి థ్యాజ్ఞ్హానస్య సంసార హేతోః నివ్ఫ లై వ్ర యోజనం 

శ్రీయతే ఇ త్య విశిస్ట్రమర్థిన త్రం క్రి 8 యాసాధనవస్తూవబే శ అ. "నె 

న్ |. అంకుర త్ర. 

బ్రావాణో న హంతవ్వ ప్రతి "సైవమాద్యా నివ _సిరుషదిక్ శ్వ ఆ 

న Q నంత లయ గ్గ 2వ! టి స a ర |] 1 

శ భ్రార్థశ్వం లబ్బమతి భవ డిషతీయం శంక సే అక్కియా ౭ J లి [.. 

శారు కవచ కూటస 

Ca) 

స్ట ౧ త్వ కార్యశేష తస్వన్నోవ దే క ఇతి భెపం. భూతన్య 5 ర్మ 
గో 

వత్వం కద్దార్యత్వాయ వలాయ చా'నాద్య ఇతావాానై నష పోస్న గతిం ద ధన్య చే 

న. పర్ట్ సత్యపి శళ్చైన పస్తుమాత్ర, మవోవ వదిష్టం న కాఠ్యాన్వయి. సబ! గ 

అన్వ్యితార్థమ్మాత్ర శభానాం శకి గ వాణాదిత్యర్థ క. దిష్టతీయమంగీక రో స కార 

శరం త్వితి తస్య భూతవిేవస్న దభా ౯ జ శ్రీయా "శన్షత స్వం ఫలముగ్గి శ్యాంగీ 2 

ఇక్యర్ణ 3. నతు బ్రహ్మణ బలే తుళ హరం సను భూతన్ను "దా "ర్మ "చేసు తెన్బంగీ కరీ 

స్వాతంత్ర్యైణ కణం శర్టార్థ లలి తత్రాహ-ా-ాన "జతి, ఫలార్థం "శేష ఆర్ష! గక "రమా గ 

శట్టార్థత్వభంనా నా స్తిత్యర్థ్వ ఆనర్థక్యం ఫలాఫావ ఇతి వతం శంక "తయదితిః 

యద్భపీ డభ్భాది స్వతోనిమవృలమవీ యాద్వ్యారా సనఫలత్వ్వాదువది దివం అఖాష్ కూటస్థ [౯ ప్ర 
హక వాలే స్ట స గ గ చ ఇ 

హూవాదిన3 (క్కి కి యాద్వారాఫావాల్తన దృహ్లైం లేన కిం ఫలం స్యాదిత్యర్థ ౫: భూత న్య 

WU 
ఫల్యే ,కి యెన ద్వారమితి న నియనుః, రజ్జ ప్వజ్ఞానమాత్ర ఆ సాఫల్యదర్శ నాని త్యొ 

ఉచ్యతఇతి. తథైవ దధ్యాదిన దేవేత్యర్థః, ద ధ్యా చేః శ్రీయాద్వ్వారా సాఫల్యం, వా 

బవాకాస్తు సషత ఇతి వేచే నత్యప వదీంతాచాం సఫల భూ తార్గకశ్వమా ట్ర, వ 

దధ్యాద్యుప దేశ సామ్యమిత్యన వద్యం. ఇదానీం పదాంతానాం ని చ ధబుశ్యవర్సి దాక 

వరత్వమి త్యాహా---ఆప్ జతి, నబ వ్రకృత్యన్థాన సణబ౦7 భాల్ పాన నాఖావో నర 
| 

ఇష్టసాధనత్వం దృవ్యాదివ క్యయార్థః, ఇప్పశాత, నరకిదు3ఃఖాభొవగి తళ్ప్చంపొల$9! 

హాననాభెొవ ఇతి నిషేధ వాక్యార్శః, హననాభావో దుఃఖాభావ “హాతురిత్యుక్తూ పర్ణాద్ద 

జ ల అదె గ 

ననస్య దుఃఖ సాధనత్వథియా పురుషో నివర్త ఆ, నాత్ర నియోగి? కచ్చిదస్టై, తస్య 

కతా! షదిపిప హా గౌ వరు నఖ వాఛ్న్నానివ త; శ్రీయోతే తా ధనదభ్యాదివిషయత్వా్టల్. న చ హననాభావరూ పానబకు వ చా నిష షు 

© యూ, అ ఫావత్వాల్ , నాప్ కీయాసాధనం, అభాపన్య భా వార్ధా వాళు త్వ వె 
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నచసా కియా నావీ కి యాసాధనం. అ, కియానానామువబేశొ-న 
Dw Uy SR: 
ఇ = a ఆద అధ లీ శ వ 3 ఇ న 

క్ట స్పెతి బ్రాహణొ న హంతవ్వ ఇ త్యాదినివృత్పుప చేశానా 

మానర్థక్యం ప్రావ్తం, త చ్చానిష్టం. నచ స్వభావస్రా _పహంత్య ర్థాను 

రాగణ  నషః శక్టమన్రా ప శీ యార్జత్వం కల్పయితేం పానన కి యా 
( VI ఫి (WU 

నివృత్వ్య దానిన్భవ్యతి రే కణ. నునుపు న్వఖ "వః యత్స సంబంధి 

వార్థాస శ్వా చ్చెత్యర్థః. అతో నిశ మధ శె స్తస్య సిధ్ధాన ప్రామాణ్బమితి భావః వివ కే 

దండమాహ.ఆ శ్రీ మతి. నను స్వభావత్ గాగతః ప్రా్హ్తే న వాంత్యేర్ధేనానురా గణ 

నఖ్ సంబంభేన హేతునా వహాననవిరోధినీ సంకల్ప, క్రియా బోధ్య లే, సా చ నజుర్థ 

ర్యాపొ కత్రాప్రా ఫశక్వాద్విధీయ తే ఆహాననం కుర్యా దితి తథా చ ఆార్యార్ధమిదం 

వాక్ళమిత్యాశంక్య ని మేధతి---నవేతి, జె దాసిన్యం పుటవస్య స్వరూవం తచ్చ హనన 
నం మెం లి అయ = క జగ లా (క్రీయానివృత్తుపలమీతం నివృత్వై దాసన్యం వాననాభావ ఇతి యావల్ . తద్వ్యృతి 

శేకేణ నత్తా .కి కళ ర్స త్వం కల్పయితుం న చ శక్యమితి యోజనా, ము ఖ్యూర్థ స్యా 

భావస్య నబర్ధక్షసంభ పే కద్యిరోధి కి కి యాలతణాయా అన్యాయ్య త్వాన్ని షేధవాక్య 

సావి శార్యార్థక్వే విఖిని మే షేధ భేదనిస్షవాప తేశ్చీలి భావ$. నను తదఫావవ త్తదన్యత ద్వి 

రుద్ధయోరప్ నలః శక్టిి కిం న స్యాత్, ' అబ్రావ్యాణః అధర్మ ఖలీ వృయోగదర్శనా 

దితి చేత్ న, ఆ నేకార్థ త్వ స్యా న్యాయ త్వాది త్యాహ .---నష్తాన్ళేతి. గవాదిశబ్లా నాం 

ళు అగత్యా నానార్థ త్వం, స్వ రేను వాగ్వద్రాదినాం శక్యవశుసంబం ధాభా వేన లత్మణా 

నవతారాత్ , అన్ఫవిరుద్ధ యోస్తు లచ్భుత్వం యు క్షం శక్ళసంబంధాత్ , బ్రావ్మాణాదన్య 

సే కు త్రియాదౌ ధర్మ విరుగ వా వాకు బ్రాహ్లణాద్య బ్లు" వస నఖ శక్యస్య సంబం 

థాల్, పృక్ళతే చ అఖ్యాత యోగాన్నజ్ వ పృసజ్య వృతి షేధక నీవ న వరు దాసలతోక 

తి మంతన్యం, యద్వా నషా; (పృకృత్యా న నంబంధః. (పకృ తః వత్యయార్ల వ 

ర్రనత్వాల్ SE 'ధానానాం కంతు ఎపృకల్రిక్ళర్స్ ని మైన (మల్చేయా 

కే ప్టసాథన కం సంబంధో నషాః ఇప్రం చ స్వాపేతయా బలవదనిషాననుబంధి 

య త్రదేవ న తాత్కాలిక సఖమాద్రన విషసంయు కాన్న భోజన స్యాపీష్ట త్వావ లె, 

తథ్రాచ “న పహాంతవ్యః* హననం బలవదనిషాసాధన త్వె నతి ఇషసాధనం న భవతీత్యర్త 8, 
ధ్ 9 జో న లా య 

అ శ్ర చ '“పాంతవ్య ఇతి హననే విశి మేపసాధనత్వం భ్రాంతి ప్రా _ప్రమనూద్య నెత్యభావ 

బోధ నే బలవదనిష్రసాధనం హాననమితి బుద్ధిర్భవతి, పాననే తా తాలి శష్టసాధనత్వ 

రూపవిశేష్యన ల్వేన విశిప్రాభావబుద్రేర్వి శే శషణాభావవర్యవసానాల్ , విశేషణం బలవద 

నిషైసాధనత్వమితి తదఫెావో బలవదనిష్టసాధనత్వం నషార్థ ఇతి పర్భవసన్నం తద్భుద్ధి 
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నో౭భఫఖావం బోధయతీతి, అభా వబుద్ధిశె స్పెదా స్వే కారణం, సా చ 

దష్టేంననా ద్యగ్న వళ్ళ షయ మేనోపకామ్యతి. తస్తాత్స)స ర క్కియానివ్భ 

త్వా దానీన్య మేవ బాహణొన హంతవ్వ ఇత్యాదిషు ప్రతి థార్థం 

య్ బా అన్య త్ర 
3 

యోగ్యుపాఖ్యానాదిభూఆ 

మన్నామ జావతివ వ, తౌదిభ్యః . తస్తాత్పురు మార్టా రానువ 

| (ల మ్ 

వాదపషయమొనర ర్ల క స్వెాఖ థా నం దప్ప ర్ 

యశ యు ల A క EY గరు కో ర 
చం. యదపుగ్ణి_కం కా న్ థా సుష వేళమంత "రేణ వస్తుమా త్రము 

చమా మానమనక్థకం స్నాత “స వదిషపా వసుముితత్నాదిపదితి తత్పరి 
స్ట స _ 

మా కం,రజురయం నాయంస ర్పిప్రిఈఆతన( సుమా త్ర త కథ నెఒవి వ్ర యాజ 

నస దృషతాంతచే . నను బా ప య అ ర్ Ss ద్భృష్ట్ర ౫. న శ్రుత బ్రహ్మణో ఛానూ: G సాక త్వ 

దర్శవాన్న అష్టాస్తరా పా థనవవ్యు ప SI డం. క. 

రౌదాసిన్సవరి పాల్ త్యావా---అభా పతి. వొ ఒప్ఫర్థ8 పమెంతరద్య్భోల వృకృత్యర్థా 
ఫపబుద్ధివల్. (వృత్యయార్థాఖ "వ బుద్ధిరపక కర్ణ బుట్టేం లక త్యాత్త్సదఫ "వి నతెష్యదా 

ల 

గ్ని రింధనం దగ్ధ్వా శామ్యతి వవం సా నఖర్థ" భై" వ బుద్ధిః హన గా దావిప్పనాధనక్వ భ్రాంతి 

సన్యాల్ (పచ్యుతిరూపా హాననాదా" (మ్రుష్ట్ర శ్తెస్సో స్ట్రదితి తత్రాహ--సాచేతి, యయ 

వ స ట్య c Es ౮ Gg అస త జ Cy మూలం రాగేంధనం దైవ స్వయం శామ్యరక్యత.రార్భకి. దాగచనా౫ కుత పృచ్యుతి 

రితి భావః. యద్వా రాగత; పాప్తాసా శ్రీయా రాగనాశే సయ మేవ శామ్య 

తిత్యర్థ3. వరవకే, తు హాననవిరోధీ శ్రీయాశాశ్యత్యుశ్తే౬పి హనన స్యేషసాధనత్వ 

భ్రాంత్యనిరాసాల్ వృచ్యుతిర్దుర్వారా,. కస్తాత్తదభావ నీవ నషార్థ ఇత్యువసంవార తి 

తస్తాదితి. భావార్థాభా వేన కద్వివయకకృక్క భావాత్ కార్యాభెవస స్తచ్చబ్రార్థః య ద్వే 

త్యు  కవచ్నే నివృత్తు ఫ్రపలతీతమౌ దాసీన్యం యసాద్విశిపాభ చాయ త్త త్రో మేల వ్యా కీ 

యం స్వత స్పీద్ధ స్యా దాసన్యసృ నషర్ణనా ధ్యతో వ్రవపాదనార్హం ని వృత్యువలవేత తత్త 

మితి భృ్యయం. తన్న వటోర్వతమితృను ష్నైయి క్రి కి యావాచి వ తశ న 'కార్యమువ 
స్నా ఈ 

కృమ్య ' నేషెత్ దృంశమాదిత్య మితి (వజావత్మివతముక్తం; అత ఉవక్కమబలా 

లత నల్ల ఈత.ణవిరో “ధిసంకల్ప క్రియాలమణాంగీక్ళ తాని సమగారనురాఅధర, 

ఇత్కాదౌ నామ ఛాళ్వర్థయు కస్య నష (వతి షేధవాచి త్వాయోగాత్ అన్ఫవిరుద్ధ 

లకకత్వం, వి తేళ్ళః వ్ర బేజాపతి వ చ ళదిభ్యోఒన్యత్రా భావమెవ నషార్థం మన్భామె పొ 
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యాడిమ త్ర్యం దృష్టమితి, తనైష్టవ వెదపృమాణజనిత, బవోత్తావగ మె 

తదఖిమూన నివృత్తై తబేవ మిథ్యాజ్ఞాననమి త్తం దుఃఖభ యాదిమ త్త Qo 

భవతీతి కకం కల్పయితుం. న హీ, నృవాస్థన పధనినో ఛనాభిమానినో 

ధనాసహోరనిమి త్తం దుఃఖం దృష్టమిత, తస్రైవ సృవృజితేస్ట ధనాభఫీ 

మానరహితస్వ తదేవ ధనాపహోరనీమి త్తం దఃఖం భవతి, న చ కుండ 

విన; కుండ అ తా్యఖిమాననిమి త్తం సుఖం దృష్టమితి తేనైవ కుండ లవి 
తన్న 4 ని. MN లు ప్త wn ై 5 లో “4 ఇ న్ యు_క్తస్వ కుండల త్వ్యాఖభమానవానస్వు తదేవ కుండలటీతగనిమి_త్రేం సుఖం 

రా లా దౌ ల్ నాం ఆద అదు 5 చ లు మ భవత. తదు కర్తం శ్రుత్యా-అ అశరిరం ఐ పసంతం న ప్రియాప్రియిస్ప్ఫృ 

. శరీరే వతితె అళరిరత్వం సా స్పిన్న జీవత ఏతి చేతి ,న, సళదిర 

క్వర్య వ భ్యాజ్ఞాననిమి_త్తతా(త్ న వ్యాత్మెనశ్న్ళర రాక్శాభిమా+నలతుణం 

మి థఖ్యాజ్లూనం ముక్తా ( అనృతస్బ్పశ రిరత్వం శక్యం కొల్నయితుం. నిత్యమ 

నోర్రైరత్రరమవ వర్మని మ్ త్త ళ్వానితే పవోచామ. తత్క ్రతీధ రాధర్మనిమి త్తం 

సశ రెరత్వమితి వతి న శరిరసంబంధసా గుద్ద తద రాధ యో రాత 
“సాధి గ్ర శే శి 

"యో _నృత్క్య్చాతే త్వస్య చేత రత 

సం టై 

యక 
ఇత్యర్థః. దు9ఖాఇఖవఫలే నష నిద నిషేధశా నూనత్వ్వవ చ్వేదాంతానాం చి 

థి 
మానత్వమితి భఖభెవ$; తర లై క్కీయార్థా నామానర్థ కృమితి సూత్రం కం విషయమితి 

తశ్రావా_తస్తాదితి. వేచాంతాచాం స్వ్వారే ఫలవకత్త్వాద్వ గర్భ క థావిషయం తదిత్యర్థ 8 

Cr 
CC 

యపపీ త్యాదిస్పహైర్థం కవంజ్ఞానమాత్రాల్ సంసారానివృత్తావవి సామొత్యాంరాబ్రీనక 
ఆధి (WU Sy i - జ 

వవ ము_క్రిర్దురవహ్న వేతి సదృష్టాంకమాహ__ఆ తొచ్యశ ఇత్యాదినా. (బృవోహామితి 
షష రు వ రాజ్య శ చాట రడీ వ కేం సాకూ త్కా_రవిరో ఛాది త్యర్థఃః త త్త్వ్వవిదో బజీవనుక్ మానమాహా.---తీదు క్షం శ్ర 

జీవతో౭శరీరత్వ్వం విరుద్ధమితి శంక తే_శరీర ఇతి. ఆత్మనో చేహసంబంధస్య 
ంతి ప్రయు క్షత్వా త్త త్వధియాతన్నా శరూవమళక రత్వంజీవత' యు కమి త్యాహ.-- 

ఏత్యాదినా. అసంగాత్యరూపం త్వశరీరత్వం తత్త్వథధియా జీవతో వ్యజృతఇ క్యాహ-- 

నిత్యమితి, దేహాత్యనోః సంబంధనృళ్య ఇతి శంక లే---కళ్ళృ తేరి, తనాస్ష శార్థం 
కార్యాపేషేతి భావః, ఆత్త్యనశ్శరరసంబం భే జాతే ధరాధరోోత్న తిః, తస్యాం సతాం 

సంబంధజన్నే త్యన్యో న్యా శృయా డేకస్యాసిద్ధ్యా ద్వి తీయస్యావ్య సీద్ధిస్సా దితి పరి 
పహారలి.__ నేతా స్రదినా, న శ్వేత దవా జన్మధరాధర కర్ణ లొ ఏక జేహసంబంధ శే బాలే తే 

స్యాదన్ఫోణ్యా శ్ర యక, పూర్వ చెహకర్త్య లా సక ద్దేకానంబంధోక్స త్తి లః, పూర్వ చేహశ్ళ 
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రా శృయతషప్ప కు సంగాదంధవరంపరె వై చై వానాదిత్వక ల్పనా (క్రియాసమ 

వాయాభా వా చ్చాత్మే నః క రృ త్వ్వనువ స లః. సన్ని థానమాత్రణ 

కృషీ క్వా వే తేషాం ae రాక న న శాక నో ధనదానాదివ 

చ్చరిరాడిః 2 స్టసాషమి భావసంబంధనిమి త్త త్తం కించిచ్చ 

2 ఏతెన యజ మిథ్యాఖమాన స్తు శ్ వ్రయేస్పంబంధ ౫ దాతుక. ఏలతెన ౮ జమానత్య 

రి చై భి అ తాకా? డవోవివుతి మాత నె వ్రఖావ్టాతేం వావ శ 

జేహాదావహవుభిమానో గాొణో న మి మి థ్వెల్. న. దనీద్దవస్తు ఫఛెదస్య 
వ 

స 

యు న్ 

న్మ నాకృతివి శహోఒన్యయవ్వుతి ర కాభ్యాం సెంహళే బ్ద వృత్సయఫొజ్యు 

యర ఇ a er 9౨ అ దిపనప చా యం అనాం 2 మే | ఎ ౩ వ \ వా వ్ర్ాన్య క పృణద్లః తతశ్వానస్టిః పురుషః ప్రూాయ్యిక (కారక ర్యాదిఖ 

స్పెంహగునై స్పంపన్న స్పెద్ధః తస్య ప్రరు షే సింహళ బ్బ హృత్వ యా గణా 
ఈ 

భవతః. నావపనిద్దవసుఖేదస్న\ తస త(న్నతాన్నశబ్ల వ త్వయా 
ట్ పృనిద్ధవ స్తు ఇదస్వ అ "తల దరి 

తత్పూర్వ చేహాక్సతకర్న ఆ ఇతి వీజాంకరవదనాది ఆస్వనసష్న్టైాయం దోవ ఇక్నత ఆవా--_ 

అంధేశి, అ హ్రామాణికిత్యర్ణ 8, న హీ ధీజాదంకురక తతో బిజాంతరం చ యథా వృత్య 

యుల దృశే కద్వ దాత నో చేవాసంబంధ9 పూర్వకర్య క, త్త (వశ్యత్ః, నావ్య స్తీ 

కళ్చిచాగమః పృత్యు తాసంనో హీ హీత్యాది? శ్కుతి9 సర్వకర్హృత్వం వారయతీతి భావం, 

(త్రయంక్షి మాకా కి యుతి, కూటస్థస్య కృళ్యయో గాన్న కర్టృృత్వమిత్య పర్ణ. స్వతో 

మ మ కారనన్ని ఛానాత_ ర్రృత్వమితి శంకాం దృష్టాంకవైమమ్యేణ 

నిరసృతి--- చేతి. రాజాదీనాం. స్వ కృీతభృత్యకాశ్యే క్వరృశ్వం యుక్తం నాత్రన 

ఇత్యర్థ 3. చేహాకర ర ణోరవి ద్యాభూమా చిజాంకురవదావ ర్షమానయోరాత్త నా నంబంటో 

Py = —— ల భ్రాంఠికృక వప పె త్య్బాహ మి "ఖృతిః నను “య ఖేే ’2 విధ్యనువవ తృ్య్బాత్త నః కర్హ 

మేస్ట్రవ్యమితి త్మ్యతాహా---వ్ కే నేతి. భ్రాంతికృళే లేన దేవహాదినంబంధేన యాగాదిక 

త్వమా బపహ్మూబో ఛాద్వ్య్యా? ఖాత మిత సర్గ అశత్రాహుః పాఫెకరా ఇక్యర్ణ?. భ్రైం 

భా వాదైేహనంబంఛాదికం నసతృమి మతి భావః. ఛేదజ్లా గాభెవాన్న URE బత్యాహ__ 

సిద్ధా జాతో వన్తునోశ్ళేదో యన తస్య గ” ణముఖ్యజ్ఞా స్మా కృయకళ్వ 

రిత్యర్లక, యస్య తస్య పుంసో గాణతౌ భవత ఇత్యన్వయః. కార్వాదిగుణవిషయా 

విశ్యర్థః. కన్య ల్వితి. భేదజ్ఞానశరాన్యస స్య పుంన ఇత్చర్థం. శబ్ద పృక్యయావితి. శ్చ 
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అ కారా - సళ _ a 
80 రత్న పృభి భూవి. తే, శాంకర బృహాసూ త్రృఖ మై (అ. ౧. 

్రాంతినిమిత్తా పెవ భవర్క న గాణ. యథా మందాంధ కార “స్థాణు 

వరాల న మడు మ్ IK నో > గ ర్ కో 

మ లయమై fy 9 UE వ 

యథా వా శు కికాయా ME రజతమిద'మితి  నిళ్చిపొకొబ్ద 

iN 2ఒహానమితి నిరుషణబారెణ శ్బ్లప ప్రత్య 

మానె కథం గణ ఛక్వ్వె వ దదికుం, ద్య 

ఆత్మానాత్మవి పెకనామవి వండితా నామజావిపాలానామి వావివిక్తా జబ 
ట్రీ 

ఒం నె 3 ఇర "జేవ+ద ప్రి తాన్ v 

వృత్యయా భవత తన్తాద్ది వూోది వ్వ క్ గ గ్తుతే( వాదినాం దేవా చావ 
డి జ్ర —0 

హం ప్రత్య యో మిఖ్యైవ న గణం. త స్తానిధ్వావ, త్య్వయనిమి_త్త తస 

తళ ౦వత్వస్వ సిద్ధం జీవతోఒవీ విదుహోజఒశరీరత ౦. a చ బ్రహ్హవి 

డి(షయా శ్ర తు ఈతద్వథా అహిారిర్ల ర్ల ఇయనివ కిమృతా ప వ్రత్వేన్తా 

నయీలైవమేవేదం శరీరం సేతే అథాయమళ రోఒమృతః ప్రా పాణో 

బెహాన తేజవ చితి. 'నసచకురచతురివ సకర్ష ఒకర్ద ప్రవ నవాగవాగిన 
rw రాదె 

ల | బల ఆపి య (95 జ లా 

సవమనాఅవునా ప్రవ స్మృపా ప్రాణో ప్రాణం మె మలి చ. .స్ఫృతిరవి- సితే పృజ్ఞ్మస్య రౌ 

నుగ గ గ గమన ను కం చ ౯ 
భామ త్యాద్యా స్థితే ప్రజ్ఞ జలా ణానాాచమా కా వి పస్పర్వ ప్రవృత్తే 

సంబంధం దర్నయతి. త్రస్తాన్నావగత బ బృవత భి త భావస్య యథా పూర్వం 

సంనారిత్వం. (యస్య తు యాహూ వూర(ం సంసారిత్యం నాసావవగత EN 

ఇా బ్బబోధ స్పేత్యర్హ * సంశయమూలా తావుదాహరతి...యథా మంచేతి యదా 

సంశయమూలయోర్న గెణత్వం తదా భ్రాంతిమూల యోః కిం వాచ్యమి త్యాహ--- 

యథావేతి. అకస్తాదితి. అతర్కి తాదృష్టాదినా సంస్కారో జ్యో ధే సతీత్యర్థం, నిరువ 

చానేణ గుణజ్ఞానం విచేశ్యర్థః. దెవోదివ్యతిరిక్రా తా స్పిత్వవాదినామితి, చేహ వ్ 
షా రం 

నాం తు (వృమెక్యభిమాన ఇతి భావః. జీవన్ముకా వృమాణమాహ-__తథా చేతి, త 

శేవన్ను క్షస్య నజ పా యథా దృష్టాంతః ఆ ఆహి నిర కరన సర్పత్వక్ వల్లీ కాదా 

విషష మృతా నర్చేణ త్యక్రాఖమానా వర్తి ఫె వవమేవేదం విదుఘి క 

నం శరీరం తిష్టతి. ఆథ తథా త్వచా నిరు క్షసర్పవబేవాయం జెహాస్థ్రో శరీరం, 

దుపో చకా సర్వస్య శ్వపేవాళిమానాభా వాదళరీరత్యాడమక$ సా పాణిఫ్రీతి ప్రాణో 

జీవన్నపి (బ్రహ్లావ కం కద్భ)వ్యా ల పెజన్స రయంజూ్యోతిరానంద నీవేత్యర్థఖః. వస్తు 

వోజచత నరక చాధికచతురాద్యనువృ శ్రా సచత్యురి వెత్యాది యోాజ్యంఇక్యన 
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తభావ ఇత్వ నవద్యం. యత్సునరు క్షం శ్ర, వణాత్స రాచినయోర నననిడి 

థ్యాసన యోరక్టర్శనాద్విధి శెపత్వం బృహణో న స్వరూపపర్యవసాయి 

త్వమితి, తన్న, శ్రావణవదవగత్యర్థ త్వాన్మనననిది ధ్యాసన యోః. యది 

హ్యవగతం బవ్లోన్య త్ర వినియుజ్యేత భవేత్తదా విధిశేషత్యం, న తు 

తద_న్స్ మనననిది ధ్యాసనన యోరపీ శ్ర వణవదన గత్యర్థ త్వాత్ . తస్తాన్న 

వృతివ త్తివిధి సషతయా శాస్త్ర పమాణకత్యం బృహణస్పంభవలత్యత 

స్ప (తంత్ర, మేవ బ్రైహ్మశా స్త్ర పృమాణకం వెదాంత వాక్యిసమన్గయాదితి 

సిద్దం. ఏవం చ సత్వ ఖాత ద్రహాజిజ్ఞా సెతి శాస్తారంభ ఉపవద్య తే. 

వతిపత్తివిధివర త హి “అభాతో ధర్మ జిజ్ఞా నే” ల్యె బారబ్దత్యాన్న పథ 

కాస మార భ్యత;ఆరభ ప్రమాణం చైవమార ఖ్యత___అ థాతః పరిశష్ట్ర 
న 

వద్నుషి పోత జానాను కిలాఫె న "పదాంతానాం "పా వ సమితి బ హోత ను ల్ సిద్ధం వేదాం ం మాణ్యం హిత 

జో ష్ శ్ అర నవ 9 స వనే. ం జర శాసనాచ్చా స్త Ne చ నిర్ణో వతయా స్థిత మితృర్ధః (జవ్యాక్ష్టానముద్దిశ్య 

(శ్రవణవన్మ నననిది ధ్యాసనయోరవ్య వాంతర వాక్య ఛే దేన విధ్యంగీకారాన్న బ్రవాణో 

విధిశేషత్వం, ఊర్ల శ్యజ్ఞానలభ్య్బశ యా ప్రాధాన్యాది త్యాహ-. నేతి. శృవణం జన 

కరణ వేదాంతనో చర త్వాక్స') ధానం మనననిది ధ్యాననయో3 ప్రమేయసో చరత్వా త్తదం 

గత్వం నియమాదృష్టన్య బానే ఉవయోా౫3 సర్వాపేకూున్యాయాదితి మంశవ్యం. 
ర 

కర్ణి జ్ఞానే విధిః కిమితి త్యక్త స్త తావా_యరిహీతి, యది జ్జ విధిమంగీకృత్య 
యా బ్లా DU 

వేదాంతెరవగతం బ్రవ్మా విభేయజ్ఞానే కర్యకారక'ల్వేన వినియుజ్యేత తదా విధి 
శేషళ్వం స్యాత్. న త్వవగతస్సు వినియు క్రత్వమ ప్పి, ప్రాప్తావగత్యా ఫలలా భే విధ్య 

యోగాదిత్యర్థ 3. తస్తాద్విధృ్యసంభ వాల్ . అత శ్మేషత్వానసంభ వాల్ . నూ త్తం యోజ 

యతి---స్వతంత్రమితి. నీవం చ సతీలి. చోఒవధారణే. ఊక్తరీత్యా బ్రవాణాః 

స్వాతం ల్యే నత్యేవ భగవతో వ్యానన్య వృథక్సాస్తకృతిర్యశక్తా, ధర్మవిలతణ వ్ర మే 
యలాభాత్ వేదాంతానాం కార్యవర క్వే తు (వ మేయా భేదాన్న యు శ్తేత్యర్థ 8, 

నను మానసభర్శవిచారార్గం పృథగారంభ ఇ త్యాశంక్యాహ--- అరభ్యమాణం చేతి. అథ 

బాహ్యసాధనధర్యవిచారానంతరం అత చావ్యాథధర న్య శుద్ధిద్వారా మానసో పాసనా 

ధర్మ హేతుత్వాలణ్ పరిశిష్టో మానసధరో జిజ్ఞాస్య ఇతి సూత్రం స్యాదిత్యత, దృష్టాంత 

నూహ---అఖేతి, తృతీయా ధ్యాయే శు, త్యాదిఖిశ్శేష శేషిశ్వనిర్ణ యానంతరం శేషిణా 
యూగసంభవాత్ క; రతుశేషః కో వా పురుష 

ll 

వన్ “శ్ప్పన్న స్ట్ 
వ్ర ష ఇతి జెజ్జున్యత ఇత్యర్థః. 
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త్వసపురుహార్థ యోర్థిజ్ఞా సె గు “తివద్భవ్యో ఆ క్యా 

దర్భ" యు కృళ్శాస్రారంభోఒఖాత్ బ్రహ్మా 

0 బృహ స్తీ త్యేతదనసానా ఏవ సర విధయస్పరాషణ 

ణీ పవూణాని. న్ ప్యూాహేయానుపాదెయా దై ్రతాత్మావగత్ 

వం నిర్విషయాణ్య ప్రమాతృ కాణ చ ప్రమాణాని భవితుమర్త_౦ 

తతి. అవీ చావా! ఎగ ణమి థ్యాత్మ్ నే=స త్ర పుత్ర, త చేవోది బాధ 

వ. 
ర GG dy Ces 
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నాత్, సద్బ)వ్వః తాహమి త్యేవం బోభే కార్యం కథం భే వేతి. అ నష్ట 

వ్యాత్మవిజ్ఞానా ఆ ఇ్ప)క్సమాతృతకషమాత్త్మ నః. ఆ అనిష్టస్స్యాత్సమా రేవ 

లో fa 5 దం ే పాప్తదోహాదివర్థితః. దేవోత్తప సృత్య యో యద్నత్స మా ణ తన 

ఏనమార భ్యేతున త్వారబ్ధం తస్థాద వాంతరధర్తార్థ మారంభ ఇత్యయు క్తమితి భావః, సమే 

సూత్రానుగుణ్యమ స్తీ త్యావహా--- బ హేతి. కై మినినా బా న విచారితమితి తజ్ఞిజ్ఞైూస్యత్వ 

సూత్రణం య్ముక్తమిళ్యర్థ 8. వేదాం కార్భ శ్చేదై తం తర్హి చై షకసాపేకవిధ్యాదీ నాం 

కా గతిరి త్యాశంక్య, జైసా త్పా) గేవ తేషాం బ్రామాణ్యం న వశ్చాది త్యావాత స్యా 

దితి. జ్ఞానస్య వ మేయవృమాతృ బాధక త్వాదిత్యర్థం. బవ్యా న కార్యశేష3 తద్చోధా 

త్పా)గేవ సర్వవ్యవహార ఇత్య త్స బవ్మవిదాం గాథధాముదాహరలతి-__అపీ చేతి. సద 

బాధికం బ్రృవాఫూర్జ్మం అత్తా విషయ యనా తతి సర్వసాత్ష్యృహమి ల్యేవం బో భే కాల 

సతి పుత్ర, చేపా చే? సత్తాచాధ నాన్థాయామా త్ర, త్వనిశ్చయాల్ పుశ్రచారాదావహ 

మితి స్వీయదుఃఖను ఖఫా క్ష వగణయో గాద్దౌణా తాభిమానస్య'నరో2వాం కర్తా మాథి 

ఇతి మిథ్యాత్యాభిమానస్య చ సర్వవ్యవహారహేతోరసళ్త్వే కార్యం విధిని షేధాదివ్యవ 
పోర$ః కథం భవేత్, హౌోత్వభావాల్ న కథంచిద్భ వేదిక్యర్ణ 3. నన్వహం బాలి 

బోధో చాధితకి ఆవామర్గస్య (ప్ర ప మాతుః దృహాత్వాయోగా ది త్యాశంక్య, (వమాతృ 

శ్వస్యాజ్ఞానవిలసికాంత;కరచళాచాత త్యకృత త్వాన్న బాధ ఇ త్యాహ —అశ్వేస్త వ్యేతి. 

“య అత్తాపహతహెప్తా విరజో విమృత్యుర్విళో కస్పోఒ న్వేష్టవ్య' ఇత్మికు, చే జ్ఞాతవ్య 

శా 
వరమాత క విక్ఞానా త్వా గేవాక్టా నా చ్చిధ్థాతోరాక, న వ ప్రమాశృత్వం, (సృమ్మాతెన 

జ్ఞాతస్పక. పాప ప్యరాగ చ్వేషమరణవివర్టితః వరమాత్తా స్యాదిత్యర్థః. ప మాతృ 
WU 

క్ న్య 

“న్నికశ్వే తదా శ కానాం (పృమాణాగాం ప్రామాణ్యం కథమిశ్యక ఆహా చేహ 

సుఖా దేహా వ ప్రశ్యయః కల్పితో ట్ర, మో౭._పీ వ్యవవారాంగతయా le 

వె దిైః, తద్టిల్థాకికమధ్యమాదికమాత + త బో ధావధివ్యవహార కాలే భాధాభాబాల్ వ్యావ 
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॥ 5 జ అర్ 99 లొ కల్పి తః, లౌకికం తద్భదేవేదం ప్రమాణం త్యాతనిశ్సయా”దితి. చతు 

సూ తీ నమాపా ఏవం వెదాంతవాక్యానాం బవాతావగలతి 
లాం (U3 ఆ 

ప యోజనానాం బవాతని త త్స ర్వేణ సమని( తానావమంతరకాతి 
నం టా ఆడి / 

5" రాస్టానుప, వ ఎన్ 0 బహాణ వర్యువసానము కం, బపహాచ సర్వజ్ఞ 0 
WwW o_o yy స్తు 

సర్వ్యళ_క్రి జగదుత్చ _త్తస్టిలయ కారణమిత్యు క్రం. సాంఖ్యాదయ స్తు వరి 

5౨ క్ట en గా వ గి "వటి ఎనల మ రి కో రా ద నీల్హుతం వస్తు వ్రమాణ ంతరగమ్య మే ట్ర మన్యమానా స్కథాస దిని 

కాంణాంత రాణ్యనుమిమానా _స్పత్సరతణవ సెదాంత వా క్యాని యోజ 

యంత సరా పవ తు వెడాం తవాశ్యేషం స ృప్రినిషయపష్యనుమా నేనై వ 
న్ 

కా రణ కారణం వీలతేుయిమీతం. ప శ్ర థానవురుషసం యోగా నిక గ్టను 
జ్ మేయా ఇతి సాంఖ్యా మన్యంతే. కాణాదా ద్వ రభ్యో వవ వాన్యేభ్యః 

హశిరికం ప్రామూణ్యమిష్య తాం, వేదాంతానాం తు కాల త్త యా బాధ్యవస్తుబోధి త్వా 

త త్త్వావేదకం ప్రామాణ్యమితి తుశబ్రార్థ 8. ఆత త నిశ్చయాల్ . ఆ, ఆక నిశ్చయాది 

తాజ్ మర్శాదాయాం ప్రమాళృత్వస్య కల్పిత త్వేజవి (వళ్యమకదివి షయాూబెధా 

త్పా)మాణ్యమితి భావః. ““రామనామ్ని వే 'థఛామ్ని కృ త్బ్బామ్నాయసమన్వయ3, 

_ en wa 99 కార్య తాత్సర్భ చా ధేన సాధిశ శ్ళుద్ధబుద్ధయే ఇతి చతుర్ధాధికరణం. 

వృ త్తమనూద్యా కే వల కణామ వాంతరసంగతిమావా యా సాంఖ్యాదయ స్త్రీ ఏలి. 

భవతు సిద్ది వదాంతానాం సమన్వయం, తథాపి మాసాంతరా యో గ్యే బ్రవ్వాణి శకి 

గృహాయోగాత్యూ-టస్థ ల్వేన కారణత్వాయాగాచ్చ న సమన్వయః, కింతు సర్షాద్య 

"కార్యం జడ (సృకృతికం కార్య త్వాద్ద టవదిత్యనుమానగ మ్యే త్రి, తిగుకో వ చథానే సమన్వ 

య ఇ తాకీ వం తీత్యర్థ 8. సిద్ధం దూనాంతరగమ్య మే వేశా గుహ! శ క్షంవార్థః, అత 

వవ [వ ప్రభానాచావనుమానోవ పసి లే క_క్టిగ వానంభవా త్తత్చరతయా వాన్యాని యోజ 

యంతీక్యు క్తం, కించ “కేజసా సోమ్యకుంో సన్తూలమన్వి చ్చే” త్యాద్యాశ్మ్ళు ) తయ, 

శుంగేన కార్యలిం గన కారణస్య స్వతో ౬ న్వేషణం దర్శయంతో మా నాంతరసిద్ధ మేవ 

జగ త్క్కారణం వదంతత్యాహ=--స ర్వే ష్వితి. నన్వతీం ది, దియా యితే జు పృథానాదొ' వ్యాప్త 

గృహా యోగాత్క_ధమనుమానం తత్రావానాపథా నతి, యళ్కాన్నో ౨ కజ్జడ పక్చరీకం 

యథా ఘుటక్కి యజ్ఞడం కచ్చేశననంయు క్షం యథా రథావిరితి సామాన్యతో ద్భష్టైను 

మానగమ్యా! వ, వ 'ధానపురుషసం యో-గగా ఇత్యర్థః అద్వితీయ బృవ్యాణ; కార ణశ్వవిరోధి 

మతొంశరమాచ_..శాణాచా స్తీ గతి, నృష్టిచా శ్యభ్య ఏవ వరార్థానుమానఠూ పేభ్యో 



84 రత్న ప్రభాభూి తే, శాంకర బ్రహూనూ త్ర, భామ [అ. ౧. 

ఈశ (రం నిమి త్రకారణమనుమిమలే, అణూంశ్వే సమవాయికారణం. 

ఏవమన్యెఒపీ తార్కి_ కాః వా క్యా ఫాసయు క్యా భఖ" సావష్టంభాః వూర 

వతువాదిన వహోత్తిస్టం తే. తత్త వదవాక్య పృమాణజ్ఞన ఆచార్యణ 

వేదాంతవా క్యానాం బె వ్వోత్తావగ తిపరత్వ పృదర్శనాయ వాశకెస్టాభన 

A ye INN స యుక్యాఖెన తివ త్తయః ఫూర్యపతుకృత్వ నిరా క్రియంతే. త్ర ప 

సాంఖ్యాః ప్రధానం క్రై గుణమశేతనం స్వతం త్రం జగ త్కారణమితె 

మన్యమానా ఆహాుః యాని వేదాంతవాశ్యాని సర్వజ్ఞన్య సర్వత స్తే 

ర్చ్రహణో జగ త్కారణత్వం వృధర్శయంతీత్యవోచః తాని ప్రథాన 

శారణవ థే.2ఒవీ యోజయితుం శక్యంతే. సర్వళ_క్రిత్వం తావత్ప్రథాన 

స్యావీ స్వవి కారవిషయమువపద్య తే. ఏవం సర్వజ్ఞ త్వమప్యువపద్యు తే. 

కథం? య_త్త్వం జ్ఞానం మన్యసే స స_త్తీ(ధర ః 'సత్వాత్సంజూయ తే 

జానిమితి సృ తేః తన చ స_త్తభ రణ జ్ఞా నెన కార్యక రణవంతః పురు 
రూ లీ 
త 5 «౨ ప అ <n 2 ౮ ద 

బూస్సర జ్ఞ యోగినః గ్రాగొద్దాః. స_త్త్షస్య టా నిరతిశ యాోాత్క_ పై 

Da, ల == ఎది | నా నక వది లో జ Wr ar pe Re అదే 

సర్వజ్ఞ త్వం ప్కృణద్ధం.నచ కవలన్యా కా సక రణస్య పురువన ప్రవలస్టిమా త్రి 

యత్కార్యం తద్భుద్ధిమత్క_ ర్హ్రృక మితి. -ఈళ్వరం కర్తారం వరమాణూంశ్చ య త్కార్య 

ద్రవ్యం తత్స ప్రన్యాన పరిమాణ ద్ర, వ్యారజ్ధ మిశ్యనుమిమశ ఇత్యర్థక, అస్యేఒవ్ GI 

దయః 'ఆసద్వాా ఇదమగ ఆసీ”డి కాది ర్వా క్యాభాస$ః యద్వస్తు తచ్చూన్యావసానం 

యథా దివ ఇతి యంక్యాభానకం ఏవం వాదివి పృ తిప త్తిముక్హ్వా తన్ని రాసాయోలత్తర 

నూ కృసందర్భమవ తారయతి =-కత్ర శి, వాపివివా బే నతితృర్ణ వాస్టిక రణమోమాంసాొ 

నాళ్యయనిథి త్వాత్సేద వాక్య వ్రమాణజ్ఞ క్వం, యజ్జగ త్క్బారణం త చ్చెతనమ చేతనం "పతి 

ఈతణస్య ముఖ్యత్వగా ఇ త్వాఖ్యాం సంశయె సూర్షవతీమావాకశ త్ర సాంఖ్య 

ఇతి. అపిశబ్దా నేనశారార్ధౌ సదెవేశ్యాదిస్పప్ట బ వాలింగవా క్యానాం సృథానవరళ్వ 

నిరా సేన బ వ్యావరతో క్షేళ్ళు) త్యాదినంగక్రయః. వూర్వపహక్నే జీవస్య | వథాశైకో 
WU WU 

ల్ ఇ. ౨ టా . బై చేకనబ క న. జక | వగ ఇ 

మా స్తం సిర్థాంతే బ్రహ వేక్యజ్ఞానమితి వివేకం, ఆచెక సత్త స్మపై్యావ సర్వజ్ఞ త్వం; న 

చేతన స్టే తానా తేన చ సత్త పధ కోతి నచ కవల స్యేతి. జన్యజ్ఞానస్య నత్త 

ధర్మ త్వాన్ని తో వల బ్ధేర కార్య ్వచ్చిన్థాత, స్య న సర్వజ్ఞానక_ర్ద ) త్వమిశ్యర్థః. నను 

ఇ + - వ ప న ర్యా . , గ్ శ - me! ys (= 

గుణా నాం సామ్యూ స్థప్త్కథా మితి సాంఖ్యా వదంతి తదవస్థాయాం సళ్వసో్యోత్కక్షా 
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ర న్ సర్వజ్ఞ త్యం కించిజ్ఞత్వం వా కల్పయితుం శక్యం, త్రిగుణత్వాత్తు 

థానస్య _సర్వజ్ఞాన కారణభూతం సత్త్వం వ, థానావస్టాయామపి 

విద్యత ఇతి వ్ర శానస్యా చేతనన్య సతస్సర్షజ్ఞ త్వముపచర్య లె వేదాంత 

కన యి గ 2 as ఆయా వ్యా రైక వా క్యష్కు. అవశ కం చ తషయావీ స్టజ్ఞం బి వాత్యభ్యు గచ్చతా 

ఉం వైస్ అక 
హావ రణుతణాహీి_జానస్య నిత; 
"5 గగ న 

ఆడ్ పత తరం బవహాణో హీయేత. అఆ యాం పళ సాషతం కృషం బ్రహ్మ పాయె థా 
కా 

సర్వజ్ఞానళ క్మ న్ నైన సర్వజ్ఞ త మాపత త, అవిచ ప్రాగుత్ప ల్తెస్పర్వ 
నో 

A పతే తయా న చ జ్ఞానసాధనానాం ళరీరేంద్రి 

J ర్త ర స ర ణి నోత్చంర్తిః: కస్యచిదువవన్నా. అవీచి ప్ర ఛానస్యా 

పరిణామసంభ వాత్క్కారణతో స్వవపత్తి ర్య ్ర) చాదివన్నాసంహ 

త్తి కాత క్షనం వ ww త జ న్ రా. 3 మ్ ఫ్ర కౌత్మకన్య్టు బహాణప ల్వేవం CHE ప్రదం సూ త్ర మారభ్య ఆ 

ఫె వాత్కథం సర్వజ్ఞ తేక్ళతఆవా తి, గణత్వాదితి. తయో గుణా వవ (వ ధానం 

తస్య సామ్యావస్థా తద ఛేదాళ్స) ధానమిత్యుచ్య లే. తదవస్థాయామవి ప్రళయే సర్వ 

జ్ఞానశ క్రిమ త్త్వరూవం సర్వజ్ఞ త్వమతకమిళ్యర్ల 9. నను మయా కిమితి శక్తి మత్త 
— —0 oa యా థి —0 —0 

రూవం గిణం సర్వజ్ఞ త్వమంగ కార్యమితి తత్రావా=నహిలి, అనిక్యజ్ఞానస్య వృశియ 

సాశాచ్చక్రిమత్త్వం వాచ్యం 'కారకాఖఫావాచ్చేత్యాహ---అపీ వేతి.యతద్వయసామ్య 

ముక్తా స్వమతే విశేషమాహం---అపి వేతి. బ్రహణః కారణత్వం స్యృతిపాదే నమ 

రక వ ధానా దే; కారణం కర్క.పాడే యు _క్టీఫిర్ని రస్టతి. అధునా శ్రుతిఖి 

అరా హా ర్నిరన్య తీ. 

_ bm టు 

శాసళ్వమితి, తదపీ న; హితశాననాత్ వేదాంతానాం శా స్త తో్యోవపళ్తేం---ఇతి 
' ary ఎవ 

దిక్, ఇతి ద్వితీయం వర్ణ కం 



గొ 
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నూ. ఈక్ష తేర్నాశబ్లమ్. ౫. ఇతి 
న సాంఖ్యవరికల్పీతమ చెతేనం వ,థానం జగతః కారణం క్షం 

వేదాంతేప్యూశ్రయితుం. ఆళ బ్దం హీ తత .కశథమళోబ్దం! ఈవ లెక ఈముతృ 

త్యళ్రవణా తా, శారణస్య కథం! ఏవం హీ కాయ తే.'సదేవ సోమ్యేదమ్మగ, 

ఆఫీత్ * “నక మే వా సగతీయ "మిత్యువకృ క్ర మ్య తెదై తుతే బమాుస్యాం వ్ర ప జా 

యయేళతి కత బోఒసృజ ల్ తె తోదంశో బ్బవాచ్వుం నామరూప వా సర్చోతం 

జగశక్సాగగుత్న్చ శ్రే నః సదాత్త నావథార్శ తనైష్టివ ప్ర కృతస్య సచ్చబ్ద వాచ్వు 

న్యెతణపూర్వక ౦ తేజకప వళ్ళ తెన్పుష్ట్రత్వం దర్శయల. తథాన్యత్రే 

“ఆత్తావా ఇద మేక ఏవా గ ఆనిన్నా న్యత్కాంచన మిషత్సఈతుత లోకా 

న్నుసృజాఇతి. 'స ఇమా౯ లో కానసృజ లెతిమూపూ ర్వి కా మేవ సృష్టి 

చై. కషచిచ్చ పోడశోకలం పురుషం సృ స్తుక్యాహ'స ఈయొం 
7 న ల 9 జ లా శ్ర లా రాయ కం చ 

చ సప్రాణమసృజ తతి, ఈమ తెరితి చథాళ్వర్ణని శి ఒఫ్మిప్రేతః యజ లె 
Cab 

౫. ఈత లేర్నా ళబ్దమితి. ఈతణ, శ వణా ద్వేదళభా నాచ్యముశబ్దం పృ ధానం 

ఆశబ్ద్బశ్వాన్న కారణమితి నూ సూ త్రయోజనా, కళ్ళ చృబ్ద వాచ్యం కారణ మెతక ఈక్ణ 

'మేవాహా---బహి్వితి. బహు వ వంచరూ పేణ సీ స రృీర్ణే మహ మేవో పాదానతయా కార్యా 
త 

భేదాజ్చనిష్యామా త్యాహా__ వ వేలి, నవం తత్పృదిక్షీ మై ఈస్వె అ కాశం వాయుం చ సబై 

"తేజిన్స ఏప్రవదిత్యాహ__కదీ పే. మిషచ్చులత్ సత్త్వ్వాశ్రాంకమితి యావత్ , 'నజీవాఫిన్న 8 

వరమాత్తా' 'స్రాణమనృజత ప్రాణాచ్చ )ధ్ధాం ఖం వాయున్టోతి రాష వృథీపీం (ద్రియం 

మనో2న్న మ న్నా ద్వీర్యం తవా మంత్రాః కర్మలో కా లోకేషు చ నామ చేతు క్తాప్రో 

డశకలాః, నను ఇక్ శిసౌథాతునిర్డేశ ఇతి కా శ్యాయనస, రణాదీకుతివజేన శ్ర్లీబం తేన 

ధాతురువ్య తే. "లేన థాల్వర్థ ఈక్షణం కథం వ్యాఖ్యాయత ఇత్యాశంక్య లక్షణయే 

త్యావా=_ ఈక లేరితి. చేతి, 'ఇతిక ర్పవ్యశావిభేర్యజ లేః పూర్వవ శ్ర ఏమితి శైమిని 

ణా ఇర్ధం చకుర్శ్భిః సర్వజగ తా_రణం సర్వజ్ఞ ౦ సర్వవెదా ంతేష్క తిపాద్య ఫ్రం ద్ర 
హా 

వేలి వ్రత్యహెది, క తత్ర సః “ంఖ్యాశా-హాటస్ట న్వేన క్రి కి యాశ క్షగిమాణాల్ ట్రహ న 

జగత్కారణమ్; ఆపి నూ వ్రిసణాత్ర కళా పల్ ప్రయాశ _క్రిమత్స) ధానమేవ. జగ 
అ్క్టారణాంల--ఇతి జగు$; ళన్మ్మ్యళం నిరాకర్తుమిదమాహ 

పూశ్వేణాస్యాషు వనం? తీ 9, ఫలం తు పూర్యపశ్నె ప్ర భొామైక్యసంవదు పాస్త్రి, 
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od జ 

రితివత్ న థాతునిహైశః "లేన “యస్పర్వజ్ఞ 

తహ, తస్తా'చేతద్భ 9హ్వనాను రూపమన్నం చ జాయతిల్ర తేన మాదీన్య వి 
సర్వ జ్ఞేశ (క కారణప రాణి వాక్ళాన్ఫు దాహ _రృవ్యాని, చరం సత్త 

ధ-ర్తేణ జా నెన సర్వజ్ఞం పృ ప ఛానం భవిష్య తీతి, తన్నో పద లే, న పొ 

ప్రథానావస్థాయాంం జగ హీమ్యాత్స క్వథరో జ్ఞానం సంవత ననూ 

_క్టం సర్వజ్ఞూనళ_క్రిమ త్త్వైన సర్వజ్ఞం భవిష్యతీతి. తేడవి నోపవద్య 
యదిగుణిసామ్యే న సత స_త్డేషవ్టపా శృ యాంజ్ఞాన కొ_క్రిమా శ్కిత్వ సర జ 

వ, థానము చ్వెత కామం రజ_స్తమోవ్యాపాశ్ర యామి జాన ప తిబంధ 
Sa 

శ_క్రిమూ కిత్య కం చిజ్ఞత్వము చ్యేత, అవి చ నాసాకీ కాస త్స (వృ త్తిర్లా 
— డు ఎల 

స్పెరషణదస్థిస్టి జ్ఞానమయం 

త్ 

Cll 

వ 
ల. 

( 

x నాతి నాభిధీయ కే. న చాచేకనస్య ప్ర థానస్వ సావముత్వమ స్తీ, న్స తస్తాద 

నుపపన్న౦ ప్రృథానస్యసర్వజ్ఞ త్యం, మగనాంటే చతన త్యాత్సత్తో్య్యత్క 
క్ష నిమిత్తం సర్వజ్ఞ క్వముపపన్న మిత్యను డాహరణం. అథ *ప్రనః సాశీని 
మి త్రమామీత్ళత్ణం వ మ, థానన్యాపి కల్ప్వెత య థాగ్నినిమి త్త తమయః 

విండాదేః దగ్భ్యృత్వం. త థ్రాసతి యన్నిమి _త్త్సీమాయతృత్వం ప్ర వథానస్వ 
ఇ 

తచే5 సర జం బ్రహ ముఖ్యం జగతః కారణమితి యు కం. యత్పు 

సూల, యథా యజకివచేన లతణయా ధాక్వర్థిః యాగ ఉచ్యతే కద్వవిహాపీళ్ళర్తం. 
సొయ్యవవికృతియాగ స్యాం గానామవిధానాల్ ప్రార దర్శా[ వ,కృవిస్టాంగ వత్త 

మితి సూత్రార్థ ధాక్వర్థని రై *న లాళమావా___ తేచ్చేతి, సామాన్నకః సర్వజ్ఞో 

విశేషతః నర్వవిదితి 'భేద3 జ్ఞైనమాతీణ మేవ కనక శవస్విన9 ఫలమాహ_ శసాది త్రి టీ 
6 | ళు వాయ , అ వన్య! ల. జో లా నీతత్కార్యం సూస్రైఖ్యం ప్రవ. శేవలసత్త్వతృ క్రర్జానళ్వమంగీకృళ్య (ప్ర థానస్య 
సర్వజ్ఞ త్వం నిర_న్హం. నంపృతి న ఆవలజడన్భృ త్తిర్దాన శ భ్రార్థః కింతు సాక్షీ బేధవిశ హై 

ఎన 
నే య ణు గో జ అ ఫాల ర్ నా (అష వృతః వృ _క్తివ్ష క్షబోధో "వె క్షనం, ee ఎష్జిన్ఫ AE సా గుతా సపా._అప్ 

చేతి. సాకీక్యమ ప్తి యేనో క్షజ్ఞానవ ర్ట క్ల స్యావితి ౨ నను నత్త వవ శ్రీమాత్రే ఆ 
యోగినాం సర్వజ్ఞ కష్టము కృమిక్యత ఆహా__ యోగినాం తతి, సెశ్వరసాంఖ్యమత 

మాహా--అఫతి, “సర్వజ త్వం నామ సర్వగో చరజ్ఞానవ క్త ఏం న జ్ఞనకర్త గ్వేం 

సిద్ధాం శ ద్ర హ్రైక్రథీరితి బోద్ధవ్యం ఛాందోగ్య కాయ చేస దేవ కత్యుచ్యకృమ్య 

తచవతత,..* ఇతి త్ర నచ్చద్దిశం జగదుపాదాగనం కిం వ్ర ధానం, జాత జహాతి 



నరు కం బృహాణొ ఒపి న ముఖ్యం సర్వజ్ఞత్వముపపద్య కే, నిత్యజ్ఞూన కి 

(| వ్ 0 రస, nf గ్ నే య తజ్ఞాన కి యాం త స్వాతంత్యాాసంభ వాదిత్యస్రా,చ్యు వదం 

తావద్భవాన్స్రస్ట్రవ్యః. కథం నిత్యజ్ఞన క్రి యే సర్వజ్ఞ త్వహోనిరితి; 

యస స్ట్ d a ర్యవిషయావ భాసనక్ష, మం జ్ఞానం నితమ సి సో= సరషజ్ఞ ఇతి 

వు లివి : ఆ కదా వ -దె జానాళి ప్రతిషిరం! అనిత్య ల్వెహి జనస్య చా చీజ్జా నాలి క దొచిన్న 

క్యసర్వజ్ఞ త్వమపి స్వాత్ . నాసౌ జ్ఞాననిత్య వరే వోహోఒ స్తీ జ్ఞాననిత్వ తే 

జ్ఞనవి షయ స్వాతం తేషేవ్యప జిక న నోసవద్యత ఇ ఇతి చేత్ , నపృతతే "ప్వ్వు 

వ కాశేఒవీ సవితరి దహతి వ కాళయతీతిె స్వాతం త్స నవ్యుప టెళ్ దర్శ 
ర © 
నాత్ . నను సవితుర్తాహ్యా ప ళ్ కాళసం రరా 7 సతి దహతి ప వ్ర, కాశాయ 

తీతి వ్యపదెశ స్వాత్ , నతు ద్రిహణః ప్రాగుత్ప త్త కన్టానకర సం లకూ 

నో శ సృతీ వివమో దృషాంతః, నాసత్యవి కర్మ ణి సవితా వ్ర కాశత ఇతి 

ఎ క్ట ర్ మ క రృత్వవ్యపటేళదర్శనా చేవమసత్య వి = జాన రణ బహాణ్ణ సదె 
సాటి న అ బా 

లేతి కర్త ్రత్వవన్యవ దేశ్ పవ ల్తెర్న వైషమ్యం. కరా పకూయాం తు 

డ్జానన్య కృత్య సాధ్యత్వ్వాదితి హృది కృత్వా వృచ్చ శీ ఇదం తావదితి, సర్వం 

జానాతి శబా సాధుత్వం శంక తే జా జాననిళ్యక్టఇ తి. నితృస్యాఒప్ జనస్య త్ర త్తదర్థా 

వహిత ల్వేన బ్రవ్యాస్వరూ పా ద్భేదం కల్పయిత్వా శార్యత్యోవదారాద్భ్వవ్యణ స్త నత 

ర ఎత్వవ్యవ దేశ స్సాభురితి సద్భష్టాంతమాహా---న వశ లేతి. సంత తేత్యర్థ$, అసత్యపీ 

ఆవివత్నీ లేఒపిలానను వృకాశ తేరకర. కత్వాల్ సవితా పృకాశక ఇతి ప్రయోగే2వి 

ఈక తేస్పకర్యకత్వాత్క-ర్థాఫావే కడకు తేళ్ళయు క్తమితి తత్రాసాకర్తాపేకయాం 

ల్వితి. కర్గావివమోయామప్ వకాశదాపే స సవితరి *వ కాశత నా కథంచిల్ (వృకౌళ 

శ్రియ్మాశ శ్రయ్వేన కర _రృతో్య వచారవచ్చిదాత్ష న చిద్ఫూపేకణక ర్హృతోవణా 

రన్న వెషమ్యమిత్యు_క్షం పూర్వం. అధునా తు కుంభ కారన్య సో పొధ్యంక;కరణ 

వృ శ్తిరూపేకణవదీశ్వరస్యాకి స్వోపాధ్యవిద్యాయా; వివిధసృృష్టినం స్కా రాయా? 

ప్రళయావసా నేనొద్చుద్ధసంస్కా రాయా; సర్జోను, ఖః కశ్చిత్సరిణామః తస్యాం సూత్ర 

రూ “పీణ నిలినసర్వ క "ర్భవి షయకమోథణం తస్య కార్యత్వాల్ కర్శసద్భావాచ్చ 

పు 
WU 

ష్టప్ 

సంశయ, చ, థానమ్తె పూర్వ; వతం, సెద్దాంతన్తు---న ప్ర, వ ధానం జగదుపాదానం, 

కస్తాత్ , అశం, "ాతుగర్భవిశే శషణామేశల్ , అశబ్దత్వాల్ అ వేద వ్రమాణకత్యాల్ ; 



పా. ౧.] ఈత. త్యధికరణమ్, న సూ స్మ, 59 

టఅహణః ఈయతృత్వ కో శ్రుతయస్సుత రామువవన్నా క, కింక్రున _స్పత్క్హర్మ, 
యత్బా,గుత్చ _ల్పరీశ్యారజ్ఞానస్య విష యో భవతితి. తత్య్యన్వ కభ్యా 

మనికషచనీయ నామకరూ వే వే అవ్యాకృ్ళలే వాష్ష చికర్షి తే; వతి బ్రూమః, య 

క్ప్రసాదాద్ధి యాగినామరీశానాగకవిపయం ప్ర వత యేం కానేమిచ్చంతి 

యోగకాస్త్ర విదః కిము వ _క్షవ్యం తస్వ నిత్ళపీ శ్యరన్వ సృష్టిస్టతి 
సంహృతివిషయం నిత్యజ్ఞూనం భవతితి, యదపుస్ణై 0 ప్రాగుత్ప త్తర్బ) 

హాణశళ్ళరి రాదిసంబంధ మంత శే ణే చేయతృత్వమనువవన్న మితి, న త చొ్చొద్య 

మవతరతి, సవితృ కాళ వద్చ్రపాణ జ్ఞానన్వ రూపనిత్య లే త్వజ్ఞానసాధనా 
'పెషూనువవ తైః, అవి చావిద్యాదిమతస్సంసారిణశ్ళరి రాద్య వేయా జ్ఞ జానో 

త్స _త్తిస్పా సత్ ; న జనప, తిబంధ కారణర హితస్యశరస్య. మం, తాచె 

మూనీశ్వరస్య కరిరాద్యవే వెత, తామనావరణజ్ఞాన తాం చ దర్శషోతః 
“న తస్య కార్యం కరణం చ విద్యతే న తభ్భదుక్నాథ్యకక్పకకర్థతే 
వశాస్య శ_క్రర్వవిగైవ న శ్రూయతే స్వాభావికీ జ్ఞానబల శ్రీయా చే” తి 
తత్త ర్త సళ్ళం ముఖ్యమితి ee నను మాయో'ాధికబింబ 
చిన్యాత్ర్స సె స్వేశ్వరస్య కభమోత ణం (ప్ర తి ముఖ్యం కర్తృత్వం కృత్వభా నాదితి చేన్న, 

శార్యానుకూల్ఞానవక వవ కర క్ష త్వాదీశ్వరస్యాకి ఈవణానుకూలనిత్యజ్ఞునవత్త్వాల్ , 
నచ నిత్యజ్ఞానేమై న కర్త్భత్వనిర్వాహాత్ కిమోత ణేనేతి వాచ్యం, చాయా చేశేవ 
శబ్దవ త్త్వసంధవాల్ కిమాకా శే చేత్యలి ప్ర వనంగాణ్ , అతః శ్రుత త్వా ద్వాయ్యాదికార 
ఎశ్వేనాకాళవ చైవ లేశ్యాగుముాల్వేక శ్రుకమితణమాకాశాది హత్తు ల్వేనాంగీ 

కార్య మిక్షః౭ం. అవ్యాకృ లే ఆ సూక్మూత నా స్థలే వ్యాకర్తుం స్థూలికర్తుమాష్ట ఇత్యర్థ 8. 

అవ్యాకృత కార్యోవర క్షవైత వై తన్యరూ పే పమ ణస్య కారకానేత టే త్వ౭పి వృ త్తిరూ పేక్ష 
కస కారకం వాచ్యమి తో్యశంకా క్యాహ ఎాారుప్ చావిద్యాదిమత ఇతి యి ష్కన్య జనం 

తశాన్యస్యావపీతి నియనూభా నాన్యాయినో =. రీరస్యాకి జన్యేళణకారకత్వమితి భావం, 
నను యజ్ఞః న్యజ్ఞానం తచ్చ్భరీరసాధ్య మితి వ్యా _ప్టీర స్త త్యాశంక్య శ్రుతి బాధమాహ-___ 
మంత్ర చేతి. కార్యం శరీరం. కరణమిం, దియం, అ స్యెశ్వరస్య z] _కిరాయా స్వకార్యా 
“పతా వరా, విచిత (అ, కార్యకారి త్వాద్వివిధా సాతె లే వ్రతిహ్యామా త, సిద్ధా న (సృమాణ 
సిజ్జేక్యాహ ప్రాయర9ి . జ్ఞానరూ పీ మణ బలేన యా సృష్టికి కియా సా స్వాఛావికి 

కస్తాదవేదప్రమాణకత్వం, ఈత తే, ధాతువాచకేత్తిశబ్బ3 శదర్భలతకక, ఈతే శృక్వ 
న్ 



90 రత్న ప్రృభాభూషి తే, శాంకర బవాసూ త ఛామ్యే [అ. ౧, 

“అపొాణిపాదో జవనో గ్రృపాతా వళ్యత్యచమయుస్పళ్శణొ త్థకక్టకి స 

వత్తి వెద్యం స చ తస్యా స్థి వెళ్తా తమాసహుర్యగ్యం పురుషం 

మహాంతిమితి చ. నను నా స్మి స్తీ తావజ్జాన ప పృతిబంథ కారణవానీశ్( రాద 

న్యస్సంసా సారి 'నాన|ో౭.తో2 న్తి ద షనాన్యో తో. స్తివిజ్ఞాతేత్యా 

శు తేక; తత కమిదముచ్య త సంసారిణక్నరిరాద్య పకా జ్ఞానోత్చ శ్తి త్రి 
Uy 

శ్వర న్యేతి అతో త్ర్రోచ్యతే __సత్యం నేళ్వశాదన్యన్పంసారీ తథావీ 

వాదిసంఘాతో పాధిసంబంధ ఇమ్యతవన ఫఘుటగిరిగు హో ద్యుపాధిసం బం 

వస్యమ్న పతత్కృలిళ్చి శబ్ద ప ప వత్యయవ్యవవోరొలోకస స్య దృష్టః- 

'సటచ్చిట్రం కరక చ్చిద్ర దే మిక్వాదరాశాశాన్యతి “రేశేవి, తత్కృ తా 

చాకానే ఘుటా కాశాది ఖేదమిథ్యాబుద్ధి ర ర ష్టా, తథేహోపీ దేవాది సం 

ఘూతోపాధిసంబం ఛావి చేకకృ చేశ్వరసంసారి భేడమి ్యాబుది! దృళ్వ తే 

A gb 

అనాదిమాయాత కత్వాదిత్యర్ల 8 జ్ఞానన్య వై్రైతన్యసృ బలం మాయావృ త్తి ప, తిబించి 
- థి శా మా ry 

త త్వేన స్ఫుటత్వం తస్య | క్రియాబింబత్వేన బ్రృవాణో జనకతా శ్ఞాత్ళతాపి స్వాభావి 

కీల్రి వార్థః, ఆ పొణిరపి గృహీతాొ, అపాదోజప జవనః ఈశ్వరన్య న్వకార్యే లౌకిక 

"హేత్వ కా నా నీతి భావః. అగృగమనాదిం పురుషం అనంతం మహాంతం విభు 

మిత్యర్థ 9. అపసిర్దాంతం శంక కే=-నన్నితి, కానే వృతిబంధ కారణాన్యవిద్యారా గా 

దీని. అత ఈశ్వరాదన్నో నా స్పిత్యన్వయ:. క పాధీకస్య జీవేశ్వర భేదస్య మయోక్త 

త్వాన్నావసిద్ధాంత ఇ త్య్బాహ----అ; త్వొచ్యతఐతి. తతత ఉ పాధిసంబంధకృళ$ శబ 

కజ్జన్య ప, కృయరూపో వ్యవహార, హక ఇతిశేష. అవ్యతిరేకే కథమనంకర స్హ 

త్రావాాతేశ్మ తా చేతి. ఊపాధికంబంధక్ళ రేక్యర్థః, చేహాదిసంబంధస్య పంతుర 

న © ఇ వివేకో౭_గాద్యవిద్యా తయా కృ లత్యర్థఃం అవిద్యాయాం హి (వృ తిబింబో జీవ$, బింబ 

వ్వెశన్యమాశ్వర ఇతి భేదో=విద్యాధీననత్తాకః, అనాది ఇదస్య శార్భక్వాయోగాల్ + 

గార్యబుద్ధ్యా దికృక వ్ర మాత్రాది భేదస్తు కార్యవ్ వేపి వివేక. నన్వఖండస్వ ప కాళాత ని 

'భమవివేక స్తత్రాహ-దృశ్య లే చేతి. వస్తుతో చేహాధిభిన్నన్వ ప్ర కాశన్యైవ సత 

ఆక నో నరోఒహహమితి ఛ్రమో దృష్ట శ్వాద్దురపవ్నావక్కి నచ మిథ్యాబుర్ధ్యా మోయత 
టె 

9 ఇల మిధ్యాబుద్ధిమార్రేణ భ్రాంతిసిక్జా క్షా నేన కల్పితఇతి చకారార్థకః, యద్యో క్ల 

థా బుద్ద లోశకానుభవమాహదృ శ్య లేవేతి. ఇళంభావే తృతీయా, భ్రాంత్యాత్మ 

కృవణాల్ . న వ్యాచేతనస్య వ్ర ధాన స్యేకీశృత్వం సంభవతి, శస్య వేతనధర్మ 



పా, ౧.] ఈతత్యధికరణమ్. ౫. సూ. ౫ 9] 

చాత్శ్మన ఏవ సతో చేవోడిసంధూలే అనాతృన్యాత్మ క్యాభినివేశో 

్వ్రబుద్ధిమా త్రై ణ వూరషవూ ర్వెణ, సతి చైవం సంసారి క 

చెహాద్య వేత మాయతృత్వమువవన్నం సంసారిణః. యదపుర_క్టం 

పృథానస్ఫానెకాతృకత్యాన్సృదా దివత్కారణత్ పవ త్తిర్నా సంహ 

తస్య బ్రహ్మణ ఇతి, తత్స థానస్యాశబ్ద త్య నైవ పృత్యు కం. య థా 

తు తర్కే_ణావి బ్రహణ వవ జగత్కారణత్వం నిర్వోథుం శక్యతే, 

: 
ల 

( 

న వథానాదీనామపి, తథా ప సంచయివ్యు తె న విలతణత్వాద న్య ( 
ల్యెవమాదినా. అత్రాహ..__యదు_క్రంనాచెతనం ప, థానం జగ తా. 

రణమిాయ.తృత్వ క, వణాదిత్, తదన్య థావ్వుపపద్య లె; అచేత నె౭వీ 

చెతనవదువచారద ర్శనాతి , యథా ప ఆ స్వసన్న పతన తాం నద్నాః 

కాలస్యా౭౭లత్య'క కాలం పివతివతి త్వ చేత నెఒవి కూ లె చతనవదువ 

చారో దృష్ట స్రద్యదచే చేత నేఒపి థానే ర్రక్యాసన్నసరై 'చేతనవదువ 

చారో భవిష్యత 'తదైతుతేత. యథా లోక క కశ్చి చ్చెతన క స్నా 

భు క్వః( బాపరా బ్లా గామం రథేన గమిష్యామిాతీత,త్యాఒనంతరం 

తథైవ నియమేన ప్రవర్తతే తథా పృథానమవీ మహాదాద్యా కా రేణ 
నీయ మేన ప్రవర్తతే; తస్తాచ్చేతనవదుపచర్య లె. 

క స్తాత్పునః కార ాద్యి హాయ ముఖ్య మాతుతృత్య వావణారికం 

న CTW రి ఇ ర 3 ~~ _ జ నాదృశ్యతఇత్యర్థః. పూర్వపూర్వభ్రాంతిమా లై ణ దృశ్వ ల న వ్రమయేతివార్థః, కూటస్థ 

న్యాప్ మాయికం కారజణత్వం యు కృమి త్యాహ---యథా త్వితి, యత్ర వేచ్చె శబ్బశ కి 

చువోయోగఇతి తన్న, సత్యాదివదానామబాధి ఆద్య రెవ లోకావగతశ_క్టికానాం 

వామె మ్యైక దేశ ల్వెనోపస్థి తాఖండబ బ్రహాలమకత్వాదితి స్థి స్థితం, సంపృత్యు శ్తీరనూ శ్ర నివర్వ్యా 

మాశంకానూహ-=_అత్రా హేతి. అన్యథాస్ అవేళనల్వేఒవి, నను ప్ర ధానస్య వేత జీన 

కిం సాధర సం యన గాణమావ్ణముతి రత్రావా---య శతి, నియత క్రమ కార్య కారి 

- ol 



92 రత్నప్రభాభూషిలె శాంకరబ్రహాసూ 

కల్ప లి? 'త త్రెజ ఐఠుతి తా ఆప ఐతుంలతెి తి చా చేతన యోర చే 

జసో శ్చేతనవదుపచా రదర్శనాత్ ; తస్తాత్సత్మ_ర్హృకమవీతమణమౌాపచా 
రికమితి గమ్యుతె. ఆసచారప్రాయే వ టై 

సూత్ర మారభ్య తేః== 

సూ. గొణ శ్చన్నాతేశ ప్రాత . ౬, ఇటి, 

చనాది త్వవం ప్రాస ప్రదం 

యదుక్తం ప్ర ప థఛానవమవెతనం సచ్చబ్ద వాచ్యం తన్మి న్నెపచారిక 

OE శ్తేవహోం వేతి తన్న | అకృకశాత్ 'సచేఐ 

ఒబన్నానాన ప సృష్టిమున్వ్యా! కజేన పళ్పతం విమిళ్ళు 2 చ తేజో 

0 

ఒబన్నానిదేవ తాళ భన వరామృళ్యాహ-__ సయం దెవ తై తతోహంతె 

హమివమా_స్తిస్రో, దేవతా అనేన జీ పెనాత్మ నాను ప్రవిశ్య నామరూ మే 

వాస్టెకర వాణితి.త త్ర యది వ్రథాన మ చేతనంగుణవృ శే వ్రతతృక ₹ ల్ప్వత 

త దేవ వకృత త్వాల్సేయం దేనతేతి పరామృ సత, న తదా దెవతా 

జీవమాత్తళ్ బ్లేనాఖిద థ్యాత్ . జీవో పొ నామ చెతనశ్నరిర* ధ్వత్: 

ప్రాణానాంథారయికౌ ప ప ప్రనద్దక్ని ర్వచనాచ్చ. సక కథమశోతనస్య ప థాన 

నక్త భవేత్ (| ఆత్మ పూ సమ స్యరూవం,. నా చెతనస్య కు వ థానస్వ 

ఉవచారప్రాయే వచనావిత్కి గాణ ర్భప్రచుశే పృకరణే సమామ్నా నాదిశ్యర్థ 8+ 

౬. అపేజసోరివావేతనే సతి గాణి ఈకుతిరితి వేల్, న; ఆత త శబ్దాళ్ళ కశ్నేక 

న శషనిశ్చయాది తి సూత్రార్గమావా=-యదు క్రమి త్యాది నా, సా పృకృళాసచ్చబ్దవాచ్యా 

ఇయమోక్నీ శ్రీ జేవతా వరోకూ. హం జేదాసీం భాశ సృహ్వగ్ధనంతరం ఇమాస్తి స, స్తేజో=. 

బన్నరూసాక, పరోతశ్వాద్దేవతా ఇతి ద్వితీయాబహువచనం, అనేన ఫూర్వకల్పాను 

భూలేన జీవేనాత నా మమ స్వరూపేణ తా అనుప వ్రవిశ్ళు తాసాం భోగ్యత్వాయ 

నామరూపం చ స్థూలం కరిమ్యామో లెత లేత్యన్వయ:. లౌకిక వ్రసిజ్ఞే వేళ బీవస్రాణధారణే' 

నను “తల్తేజ ఐవతళి “తా ఆప వక్షంతి ఇత్వ చేత చేని ఈకీశృక్వ శ శ వణాల్ 
తల్ వ్ర ధానేఒప్ జమ సీ ర్తి వ్ర ల స్రశ౦ంకషాహ 

అ ప్తేజసోరివ వ్ర ధానే ఈక్షిళృశట్లో గాణ ఇతి చేత్, న, కస్తాల్, అత్త 



చార 

దోస్తీ సా ల్ వ MT న DE = 
తు దింబ వు రిదింబరూారై ఛేదస్ట కల్చి తత్వదర్శ ణా జ్ఞవ (బ,హాణః సతఆలతి 

(వ, త్యాత్మ్ శబ్దాల్ సల్ నవ కు ధానమిత్యు క్షా సత్ యు కృమత్యర్థః. జీవస్య సచ్చళా ర్ణం 

జీవం in శై వన్న ప్రశానక్వమే విధాంకశేం “హేతుం ం అపై == కథ తి. 

ఆష్ జస (| ల లా ఇ జ ) దె -జ్త్ = శ గ్ 

నత్నం ఏకాశన్య మిథ్యాత్యాక్, nen ఎర్వసోతా 0] శ్వ్పతే కత” = ల్వం చ 

J ద్ద 

నానీ సంసార, కింతు త్రడెవ సద బాధైికం సర్వాత్మ కం శ్రైహాసెతి శుక కర్ణ క ఇళ్ళు 

దిశతి, అతశ్స్చేతనాత క తాష్టణ్ సచ్చతనమే వేతి వాక్య శేష 9 యదు కవుపేదిసోరివ 
ల 

నత ఈత్షణం గాణమితి రత్రావా---౪అపపై జనో స్తీ పతి. నామరూవరాోార్యా సకరణం 

సృషీః. ఆదివదాన్నియమనం అపేజసోర్ల ర్భగస్విషయ త్వాజ్ సృబ్బ తస్వన్నియమ్భ త్వ 

చ్చా చేతనత్వమామణసృ ముఖ్య తే బాధకమవ్స్ సాధకం చ నా సీత హేతో య్యుక్ష 

మావణసృ గాణత్వమితి యోడెినా; చవేళనవ త్కార్యకారిత్వం గుణం “తేజ ఐతతి 

చేతనవ త్కార్య కారిక సరః యద్వా తేజఃవచదేన తదధిష్థానం సల్లత్య ల తథాచ ముఖ్య 

మామణమి శ్యాహాక యారెతి, స్యా డెకత్ యది నత ఈతణం ముఖ్యం సాస్ట త్త త చేవ 

కుతే ఇత్యత ఆహా---సత స్తీ Nez గాణఆముఖ్య యోర తుల్య యోస్సంశయా భ్" వన గాణ 

ప్రాయ పాఠస్యానిశ్చాయక త్వా దాత శట్టైచ్చ సత ఈత్షణం ముఖ్యమితృర్థీ ర్ం ఆత్మ హిత 

కారిశ్వగుణ యాగా దాత్యశబ్లోఒప్ వ్రభఛానే గౌణ ఇతి శంకే భే త్యాదినాం 

కభ్దాల్, 'సదేవ...” '“తదైతక ఇతి వ్రకృతం సదీక్నీక్ళ “సేయం దేవతా” ఇతి 



f 

94 రత్న ప్ర భాభూషి తే, శాంకర బ్రహూనూ త్ర ఖా మె [అ. ౧. 
—-రీ 

స్పిక్మ శో బ్ర ఆత కృ నస్స ర్వార్థ కారి త్వాద్య థా రాజస ర్వార్థ కారిణ 

ఇ భవత్యా తశ బ్లోమ ముమాశా భద్ర సెనోఇతి. వ థానం హిపురుష 

తనో భో గావవరై కుర్యదువకరోత్కి రాజ్ఞ ఇవ భృత్యస్సంధి 

పోదచిషు వ్యర్తమానః. ఆథవైకవవాతే కే శబ్ద స్పెతనాచేతనవిష యో 

భవిష్యతి “భూతాత్తా చేంద్రి యాత్రా” వేతి చవ యోగదర్శనాత్ . 
అ 

యథా ఏకవవ బ్యోతిళ్శట్ద క్రతుజ్యలనవిషయ; తత్ర కుత ఏత 

చాత శబభాదిత తేరగా ణత్వమిత్యత ఉత్తరం వళతి:__ 
డ్రి 

సూ, తన్నిష్టస్య 'మోక్షైుపచేతాల్. ౭. ఇతి. 

న ప్రథానమచేతనం అత్త్మళశ్చాలంబనం భవితుమర్ష్మతి 
తి ప్రకృతం సదణిమానమా చెయ త త్త (మని 3 శత శక్ర ప్రతి 

చెతనస్య స్నతకే కత రోతుయితవ్యస్య తన్ని స్థ తాముపదిళ్య, " ఆా 

ర్య వాక వ్రరుమో వెద “తస్య తావదెవ చిరం యావన్న విమోూ మ్యెథ 

సంపత్స్య ప్రత మోత పదెశాత్ . యది హ్య చేతనం సచ్చబ్ద వాచ్యం 

తదనీతి గ్రాహ హయేక్ ముముతుం చేతనం సంతవమువేతనో౭ నీతి, తదా 

విపరీత వాదిశా స్త్రం పురుష స్యానర్థా'యేత్య ప్ర పృమాణం స్యాత్; నతు 

a 

ధ్ 3 ఆవ్ 
సజ ఆ 

ఆశీ 

నిర్ణ మిదం తొన్త స్త్రమ షప మాణం కల్పయితుం యు శక్రం. యడి చ్య్యాసర్టి 

సతో ముము కోర చేతనమనాత్తానమాలే క్రే్యుపదిశేత్ ప్రమాణ 

ఆత్ర శబ్దః (మ, ధా నేప ముతో నానార్థక త్వాది త్యావా-_ ఆధ వేతి. నానార్థకల్వే 

దృష్టాంతః---య భేతి, “అశైష జ్యోలిరి త్యాది శుత్యా సహన సృదష్షీణాశే కత జో 
తిష్టోమే వా లోక పృయాగాదగ్నా చ జోోతిళ్ళబ్దో యథా ముఖ్య శ్రద్వదిక్యర్థః 

౭ తసి క్ సక్పచాళే నిష్టా అ ఛదజ్ఞానం యస్య సతన్నిష్ట స్ప స్తస్య ము గక్రిశృవణా 

దితి నూశ్రార్థమాహ_ శేత్యాదిచా, శ్రుతిః 'సమన్వయనూ శ్రే వ్యాఖ్యా తా. సకర్థా 

యేత్కుక్త కం వృవంచయతి.-__యది చాజ్ఞ జ్ఞ స్యేతి. కళ్ళ్చిత్కిల దుష్టైత్తా మవారణ్భమా ర్ల 

పలికమంధం స సర్పబంధునగరం జఉగమిషం బఫె షే కమ త్రాయుప్మ తా దుఃఖ "లేన స్థియత 

దేవతా శ బన వరామృశ్య “అనేన జీ వేనాత్త నా” ఇ ఆస్యుత్త శబ్దశ శ్రవణాదిత్యర్థ క 

నన్వాత్మ శబ్దః ప వ ధానేఒష్యస్తు, తస్య rp regen 

న (ప, థానమాత్ర శబ్దవాచ్యం, న ఆశ్రా,. ఇతి పృక్ళృకం నదణిమానమా 
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భూతం శౌ స్త స్తం, స స శోద్ద భానత యాంధ గోలాంగూ లన్య్యా యేన తదా "త్త 

దృష్టిం న వరిత్య జేర ; తదగ్భ తిరి క్షం చాతనం న వ్ర తివబ్బె షత; రజా 

సతి మోమాద్యహన్వ్యే త అనర్థం వొ బువ్ఫేక్. తసాప సఖా కాద 

ర్థినోఒగ్నిహో త్రాడిసాధనం యథాభూతముపదికో తి థా ముముథతీ 

రవి స ఆత్త *తత్త్యమని శృతశేతో” పతి య థాభూత మేవాహ్తెన 

పదిళతీతి యు క్ట ఏవం చ సతిత ప్పపరశుగ్భ హణమోమ.దృప్టాం 

సత్యా భిసంభస వ్ మో మోటమేవదేశ ఉవవద లె. “అన్య థావ్యాముఖ్యే 

సదాత్మతత్త్యవదే ని. “అహా ముక్టమస్మ త్రి విద్యా నవం మిదమ 

నిత్వపులం స్యాత్. త త్ర మా టేపజేనో నోవవ తన్తాన్న సదణ్ 

మన్యాత శబ్ద శ బసు వ గౌణక్యోం భృత్యే తు Brees పు వృత్వతమే 

త్యాదుపప పన్నో గ్ అతృశబ్దే మమాళత్మ భద సెన బ్రతి. అవీ చ 

ఇతి. స చాంధ3 నుఖాం వాణీమాకర్ష్య తమా ప్పం మతోష్షవాచ, అవో మద్భాగ 

శయం యద,త శభవాక్. మాం దీనం స్వాఖీష్టనగరప్రా _స్టసమర్థం భాషతలలి. స చ 

చ శిప్పుర్దుప్లర గోయంచానమానీయ తడియలాంగూలం అంధం గ్రావాయామాస్ప 

అజో చ వీనమంధం-విష గోయువా తౌ్టం నగరం నేష్యుతి; మా త్యజ లాంగూల 

మితి. సచాంధ: శ్రృష్టాగతయా క తదత్యజక్ స్వాఖీష్టమప్రా ప్యానర్థవరంప 5 "౦ ప్రాప్త పకి 

తేన న్యాయేచేక్యర్ణః తథా సతీతి. అకృజ్ఞునాభావే సతి వివాశ్యేక మోతంన ప్రాస్న 

యాత్ ,వ (పృత్యు తానర్భం సంసారంచప్రాప్నుయాది
త్యర్థ కి నను జీవస్య వ, వ, ధానై కసంప 

దుపాసనార్భ మిదం వాక్యమ స్తీ చె ఏలి 'క్థక్రాహావీవం చ నతీతి. అభోధిళార్భ ప్రమా 

యాం శ్యామిక్న రి కస్తుచినారా పతవోరక్వస్వ సత్యేన కప్ప
ం బరశుం గృక్టాతో 

న ఉవచేశ? సంపత్పమే న యుక్త ఇఇత్యావాఅన న్నభతి. దేహ ముస్టైా పయి లత్యుక్థం 

ప్రాణ స్త స్తసాన్నోత వేశాను EN నంభవలతి గాణస్యాన్యాయ్య 
త్వాచ్చాత్ళ శబ్దకి సతిముఖ్య 

—ర 

=) 
~~ బే కం వి వ 

ఇశ్యావా అ వ చేతి. క్వచిద్యు ఎకౌశ్రడా సర్వశత్రావామ న క్యత్రాపి ముఖ్య అకక 

ఏ తత వ” a “శేంళత్రే స్త్ వక శక అచ ర్ దాం ల 

చాయ “తత్త్వమసి ఇతి శ్వేత ేతో చ్చేతనస్వ తన్నిస్థ తాం ఇచ్చా వశాముపదళ్ళ 



చతనయోంస్సాభ వణ ఆత శబ్దః చలన యా తిశనబ ఇ వెతి 

ఆ నె కాస్ట్రత్వస్వాన్యాయ్యత్యాత్ . తస్తాచ చ్చేతనవిమయ నవముఖ్య 

ఆత శబ్ద స్పెతనతో సృవచా శాద్భూతాడిషం వ పృయుజ్య తే భూతా ణా 

చెండ్రియాకచతి చ్. సాధారణ లేం. ప్యాక్ బ్లెస్ న 
జ్ 

కు తకదణముప 
మ గ 

Foal a 1 అగు క జ నస య న్ు 5 ఏ౦ 

పదం వా కంచున్ని ఈ పాయక మంత రెణాన్వతరవృ 29 డెర్ నర్ రం 

ఒయ్ a ae జ్య వా ప వి య 7 రి జ క లో 

కక తే, న చాత్రా చెతనస్య నికాపాయకం కంచతేగా_ ౮౯ నసుకు కృతం 

తు సదీతీతృ సన్ని హితశ్చ చేతన'క్నే (తశేతు, న హీ చేతనస్య శత 

శకేతోరచేతన ఆత్ర? సంభ వతిత్సవో చామ, తస్తా చ్చేతనవిషయ హోర 

కబ్లబ్రితి నిశ్చీ యతే. జ బో తిశ్శ్ళబ్దో౭.ి లౌకిశేన వ వ్రయోగేణ జ్వలన ఏవ 

రూఢోఒర్షవాదప్రకల్పిలెన తు జ్వలనసాదృ శన కృత వ యు ల త్ర 

థ్ "ల 

(న గ చె చడ సా | హో వ ఉద ఆత శబ్ద శ్చేతన సెస్టవ షతాసాధారణ. ఇత్యుక్తంం ఆస్తు వా అహ్యాపివస్తూ నాం 

సాధారణ స్హథాని కస్యా త శ్రుత ప్రధాశబరశ్వేడ. నిశ్చాయ కాభావాన్న ప్రథాన 

వృ త్తి కేత్యావా_ సాధారణ ల్వెఒపీతి. వేతనవాచిల్వే తు (వృకరణం శ్వేతశేతువదం 

చ నిశ్చాయకమ స్తీ త్యాహా--- వకృతంత్వితి. ఉఊపవదన్య  నిశ్చాయకశళ్వం స్ఫుట 

యతి__-నహీపి, తతః కిం తత్రాహ---తస్థాఏతి. అత్త శబ్దో జో తిశ్శబ్దవన్నా నార్భ క 

ఇత్యు క్షం దృషహ్ఞైంతం నిరసన చృతిబ్యోతితి, కథం తర్హి “జ్వేతిపా యశేశే”ని 

జోోతిష్లోమే 
లా 

వ, యోగ న్తత్రైహ---అర్భ్భవాదేతి, “ఏతాని వావ తాని బోతీంషి య 

నీతస్యస్తోమా 'ఇత్యర్థ వా దేన కల్పితం జ్వల నేన సాదృశ్యం, ' త్రివృశ్చంచదళ స్తివృ 

చ ర్న జరీ 2 అగ వ ఉరీ శృ్పదశ స్త్రీవృ జికవింశ ఇల్యేలే స్తోమా స్తదర్భ ప్ర వ కాశకల్వేన గుణేన జోోతి;వదోశ్తా 

ఎక్సంఘా8. తథాచ జ్యోోతీంషి స్తోమా అస్యేతి జ్యోతిష్టోమ ఇక్య కృ జ్యోతిళ్నట్లో 
ద న్ aw na జం £2 ఇక్యర్గ క. నన్వాత్త్మశ పై"దితి పూర్వసూ త్ర, వీవాత శబ్దన చు భా థానే గణత 

ఫాధారణక్వశంకానిరాన$ కర్తుముచిత ౩ ముఖ్యార్థస్య లాఫువేనో క్షిసంఛ వే గాొణక్వ 

నానార్థ కళ్వశం కాయా దుర్భల ల్వైన తన్ని రాసార్లం వృథక్సూ శ్రాయాసానపేక్షణాల్ స్ట్ యి ర 

1 అం కి న్స న్ అథ సంప ల్ఫ్కె ఇతి ప్రారభ్ధమయానంతరం మోత్షోవదేశాల్ . అతశ్ళ్చేశనస్యావేతన 
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ఇత్యదృష్టైంతః. అథవా వూర్యనూ తృ వవాత్మళబ్దం నిక _స్పసమ స్తగొణ 

త్వసాథారణత్య్వాశంకతయావా వి ఖాస్టాయ, తతస్స తంత్ర త ఏవ వథాన 

కారణనిరాకరణ "వాతుర్య్యా ఖ్యేయః. 'తన్నిష్థన్య వ మాహఘేవటేశాదితి. 

తస్తాన్నా చేతనం వథానం సచ్భబ్దవాచ్యం . కుతళ్చన వ, థానం 

సచ్చబ్దబాచ్యం?..._ 

సూ, చాయత్వ్యావచ నాచ్చు. ౮. 

యద్యనా లైన ప్ర ప థానం సచ్చబ్దవాచ్యం స ఆత్తా “త త్త్యమసి 

తహోవదిష్టం సా నిత; స తదువచెళ ల్ వణాదనాత్మజ్ఞ తయా తన్ని స్టో 

మాభూదితి, ముఖ్యమాత్తాన మువదిపతు శాస్త్రం తస్య “పాయత్వం 

ట్రూయాత్ . యథా అరుంధతిం విదర్శయిషు_స్తత్సమిాపస్టాం స్టూలాం 

ఈ "రామముఖ్య్యాం పృ థమమరుంధతితి ౮ 

ఖ్యాయ, పశ్చాడకురభకీ మేవ గ్రాహయత్త; తద్గన్నాయమాత్తేతి 

బ్రూయాత్, న చైవమవోచకత . సన్నాత్రావ గతినిసైవ కా వష్థ్యప్ప మవ పా 

హయితా!, ణం చుక 

తథాచ శంకో త్తరల్వేన నూ త, వ్యాఖ్యానం నాతీవ కోభక ఇక్యరుచేరావా_ అథ 

వేతి. నిరస్తా సమస్తా శాణశాష శంకా యసె స్యాత్మ శబ్దస్య సతచ్చంక స్తస్య భావసతా 

గా. ఇతి. సత ఆత్ర శబ్దేన జీవా ఫేన్నకా వతి హాక్వ్టెపీతయా మోమేవ 

రా నను యఫాకళ్చిదరుంధతీం దర్శయితుం చట్టం న్థూలాం తారాం 

వదిశతి తద్వదనాత.నవీవ పృశానస్య సక త తోవ చేశ ఆరుంధతీ చే నో వదెశతి తద నాల ౨) శ గ సై ళు ప్పదార్గస్యాకృతో్వ్టపడేశ 

ఇతి శంక "బే తె, తానం వచాబ వాచ్నుం వి కుడ ఇతక్యర2జ ఫా క కుతే షె ॥ ఎ! న చేతి. కుత షి స్రర్లకి న శ్రోశ్చ్ 

వాజి - లూ ॥ సివ తర్వ్వనువవ తః  శద్దయా కచ్యాయతొ్ మోమాసంధవాదనర పాాపిశ్చ ఆత శబ అల ద వావ టరు ళు ల G\ f—c =క్ర ది 

శ్వేకనవర ఇతి తి సిద్ధం. 

నను సూలారాంధ తీనా Noy వ డాన్" వవేశద్వారా ఆయమాత్తో'ప వదేకో. స్తిర 
రా ఇం ల 

త్యాశంకా సవా 



ళ్ 

రి రత్న పృభాభూషి. లే, శాంకరబ్రవాసూ త్రభామ్యే [అ.౧. 
d 

కే సరిసమా పష్టృళ్వన. చ-ళబ్దః పృతిజ్ఞావిరో భాభ్యుచ్చయ పవ్రదర్శ 
నార$ః. సతవీ హాయత్వవచనె ప తిజావిరోధః స ప్రనజ్వేత. కారణా 

థి లి ఈ 
విజ్ఞ్వ నాద్ది సర రం విజ్ఞాతమిలి వతిజ్ఞాతం. ఉత రమాచేశమస్రైత్యుః 

యేనా శ్రుతం శ్రుతం భవత్యమతం మతమవిజ్ఞాతం విజ్ఞాతి మితి; 

“కథం ను పో భగవనస్నే ఆదేశ్లో భవతీ” తి; “యథా ని సోమ కేన మృత్చించెన 

సర్యం మృళ్న ణా యం విజ్ఞాతం సాతి, వాచారంభణం వికారో నామ 

భయం ము శ్రిశేత్వేవ సత్యం” "ఏ ఏవం సమృ స స ఆదేశోభవతీ”తి వాక 

పక్క మే శ్ర వణాత్ . న చ సచ్చబ్దవాశ్య ప్ర వ థానే భూగ్యవర్ట కార సో 

కారోఒను కృసనముచ్చయార్థ ఇ త్యాహ--- చ-శబ్దషతి, నిష్ఫణో తి నత్య పతి, అఆపిశబ్దా 

న్నా స్తే వేతి సూచయతి, వేదానధీ త్యాగతం సబ్ధం పు ప్రుకృం వితోవాచ, "బావ శ్ర 

ఊళ అపి ఆదిశ్యత ఇత్యాదేశః ఊవ చేశైకలభ్యః సదాశ్రా “సమబ్వస్రాత్య! గురునికటే 

వృష్టవానసీ యన్య (శ్రొవణేన మన నేన విజ్ఞా సేనాన్యస్య సర్వస్య శ శ వణాదికం భవతి త 

మిశ్యనయః. నన్వ న్యేన జ్ఞ లేన కథ మన్యదజ్ఞాతమపీ జ్ఞ జాతం స్వారిరే పు (తోశ్ళంక లే 

కథమితి. పౌ ఛగవ$ కథం ను ఖలు స భవతీక్యర్ణః. కార్య న్య కారణాన్యత్వం నాన్సీ 

త్యాహ---యేతి. పిండః స్వరూవం తేన విజ్ఞా లే నేతి శేషః తత్ర య్వుక్షిమాహ-__ 
వాచేతి. వాచా వాగిం ద్రియేణార భ్యత ఇతి వికారో వాబారంభణం. నను వావా 

నామెవారభ్య లే, న నుటాదిరి త్యాశంక్య నామమాత్ర మేన వికార ఇత్యాహ---నామ 

"భేయమితి. “నామధేయం వికారో౭యం వాచా శేవలముచ్య లే, వస్తుతు కారణా 

ద్భిన్నో న్నాస్తీ తస్తాన్సృమెన నో ఇతి భావః వికారస్య మిథ్యాత్వే తదభిన్న కారణ 
గాప్ మిథ్యాశ్వమిలి సేత్యాహ---మృ శ్రి లిశేలి కారణం కార్యాద్భిన్న సత్తాకం న 
కార్యం 'కారణాద్భెన్నం, ఆక కారణాతిరి కస్య 'కార్యస్వరూవస్యాఖావాణ్ కారణ 

త ~ జ్ఞా కజ్ఞానం భవతీతి స్థల జ '్టైంతికమావావీనమితి. మృద్వద్భ) ప్టావ సత్యం 
వియదాదివికారో మృషేతి బ బ్రవ్మజ్ఞానే సతి శయం కించిన్నా వశివ్యత ఇత్యర్థః. 
యద్యవీ ప్రధానే జ్జతే తాదాత్త్యాద్వికారాణాం డ్డానం భవతి న ప్రరుహోణాం, 

తేషాం .వ (స థానవి కారశ్వా భా వాది త్యావా_న వేలి, అస్థాకం తు జీవానాం నదూవ 
త్వాత్త జ పోచ జానమితి భావః. ల షా 

ద 

ముపదిదితు శాస్తం కస్య "హేయత్వం బ్రూయాల్; న కథా 'బ్రూలే; ఆతో హేయ 
క్వసాసావచనాల్ అనఖిధానాత్ , చకారాల్ నీకవిల్ఞానేన సర్వవిజ్లానో షక మవిరో ధా 
శ్వేత్వళ నో ఏత్యర్థం: 



పా. ౧.] ఈతుత్యధికరణమ్. ౫. నూ, ౯, 99 

సాయ త్య నాెహీయ తేన భా విజ్ఞాలె భోక్త ఎవర్లో విజ్ఞాతా భవతి, 

అ వ థానవికార త్వాద్య్భో క్ష ్రవర్షన్య-. తస్తాన్న వథానం సచ్చట 

వాచ్యం. కుతళ్చా న వ, థానం సచ్చబ్ద వాచ్యమ్?.___ 

సూ, స్వాస్యయాల , ౯, 
తదేవ సచ్చబ్ద వాచ్వం కారణం సృకృత్వ శూ కూూయ తే_'య లెత 

ఆ 
త్పురువస్స (వితి నామ ఎ సత సోమ్య తదా సంపన్న భవతి స్యమవీతో 

నా సం హ్యృవీతో భవతీ?” తేషా 

ఏ తిసవితీల్వే తత్ ప్రకువన్ను లోక వనీదం సా శ్రతిణ్వ య... పుకవస ల్ కప్ప గుద్దం వు నిర్వ . స్వళ ఖై 

వోన్తో చ్వతె. యః పృకృతస్సచ్చబ్ద వాచ్య స్త సమదితో భవతి అవీగతో 

ళ్ళ ర్మ (1 (GA fy 2 ob OK 0 ల ర్త q Crs 
ల గ 

“ఆ 

(UU ర్మ 

ఛవలతిత్యరః. అవి ఫూరంనం వ “త్యం వని వ భవావం భ వతత్యస్థ లు ఏ వూర్వన్వ వ తెర్ల యార్థత్వం ర్రూగుద్దం వళ వావ్యయా 

నిత్యుత్చత్త్పృళయ యో; వయోగదర్శనాత్ , మనః వ బారో పాధి 
విజేవ 5 ft సో లో ర వ శేషసంబం ఘాదిం ద్రియాళ్లాక గృహం స్టప్వి ₹ వన్న జీవో 

ర్ం ౨ 

జాగర్హి తద్వాననావిశిష్టః స్వప్నా న్పళ్యః౯ మనళ్ళబ్ద వాచో భవతి, 

గ కుతశ్చేతి. పునరపి కస్తాన్ధేతో రికృర్థం. సువుష్తా బీపన్య సదాత్ర ని స్వసీన్న 

వ్యయ శ్ర శవణాత్ నచ్చేతన మే వేలి సూ త్రయోజనా, వీతత్స పవ్నం యథా స్యా త్తథా 

యత్ర నుమా స్వపితితి నామ భవతి తదా వురుషస్స తాసంవన్న వకీభవతి నజ 

[ నామ పృవృ త్తి! కథం! తత్రావా_స్వమితి. త ల్ లోక వనీద్ధిమాహ-_కస్తా 

దితి. హి యస్తార్ స్వం నదాశ్తానమపీతో భవతి త కస్తాదిత్యర్థః శు లేస్తాత్సర్యమావా-___ 
సే షళ్యాదినా. ఇ రేర్ధాతోర్ల క్యర్ణన న్య అపిఫూర్వన్య లయార్థ ల్వే2వి కథం నిత్యన్య 

జీవన్య లయ ఇ శ్యాళంక్య ఉపాధీలయాదితి వక్తుం జాగృత ఏవ్న యోరు పాధిమాహ... 

మనఇతి. ఐంది యకమనోవృత్తయ ఉ పాధయాః, వి కన ేహగామాళ నా 

విశ్వసంజ్హోజాగర్షి రిజ్మాగ చ్వాసన్శాశ శాయమనో విశిష్టం సక్ తె వైజసరంజ్ఞ | స్య చే చర 

ఇత్టం వ వ,ధానస్యాత్తోవ దేశ ద్వార శ్వాక్య తగా చేతీశ్చశ్వనిరా పే నేన జగ తార 
రాత్వం నన , అభునా స్వతం ట్రై న్లతుభి స్త దేన నిరసితుం నూ (త్నత్స్కయమాహ.. 

స్వసి క పృకృకసచ్చద్ది లె చిదాళ ని, అవ్టయాత్ 'సతా సోమ్య తదా 
అణ ఆ 3 9 - సంపన్నో భవతి. ఇతి లయ శ్ర వణాల్ , అవప్ఫూర్వసన్య నీ తేర్ణయార్థకశ్వాల్. అతో 



100 రత్న ప్రభాభూపి. తే, శాంకర బ హసూ త త్రృభామ్యు [అ. ౧. 

సఉపాధిద్భ రౌరాపర మేసుషు _స్యవస్థాయామువాధికృకవిగ మాభావాత్ 
అల లాల అద్య ఎల శీ తిల స్వాత్మని వ్రలీన ఇ వేతోస్వం హ్యూవీతో భవతీ త్యుచ్చలే. యథా హృద 

శ 

' గి / ర్ం ద 
యశ్ బ్బనిర్వచనం శ్రుత్వా దర్శితం- సనాబషహ ఆల హృది,తవైైత దెవ 

నిరుక్తం హృదయ మితి, తస్మాద్దృదయమి తి; యథా బా అశ నాయో 

న్నా లో వ ల ర క్ చలా క్యు 7 ఎక్ 

దన్యాళ్ బ్ల పృవృ_త్తిమాలం దర్శయతి శ్రుతిః ఆవఏన తదళీితం నయం తె 

తేజవవ తత్పెతం నయతి ద్రితిచ* సమా తానం సచ్చబ్ది ఏవం వాచ్యము 

వీతో భవతిితి బ్రమమర్థం స్వవితి నామనిర్వచ నెన దర్శయతి. న చ చేతన 

EN అచేతనం వథానం సరూప తేన వ్రతివద్యెత. యది ఫ్రున; 

బగ x గ అయ్ ar మ నరం వ థానమాలత్మయత్వాత్స సశ బేనో చేత, ఏవమవి చతనొ=వాతన 

ఆయ ర్న గా Mp ఆ > ~ వర ల అల 
మాతలి విరద్ధహాపద్యెత, శ్రుత్వంతరం చవ- “పొాజ్లైనాత్మనా సంపరి 

ష్షకో న బౌహ్యం కించన వేద నాంతరి మితి సుషుపావసభ్ధాయాం 

చేతనే అప్యయం దర్శయతి. అక్ : యస్మ్తిన్నవ్యయ స్పశ్వేహాం చేత్ర 

నానాం తచ్చుతనం సచ్చబ్దబాచ్చ్యం జగతః "కారణం స్యాన్న్నా చాత్రనం 

సృథానం. కుతశ్చ న వ, థానం జగతః కారణం? 

వాస నానవాకృళమాయా వరిణామాన్స శ్యక 'నోమ్యుతన్న నిఇతి శ్రుతీస్టమన శృబ్ద వాచో 

భవతి, స ఆశ్రాస్థూ లసూమ్ము. "పాధీద్వయోవరమేఇవాం. నరః కశ్తేతి నిశేషాఖిమానాఖా 

వాల్లీన ఇత్యుపచర్యతఇత్యర్ష:. నను స్వపితి నామనిరుత్తేరర్ధ వాద త్వాన్న యథార్థ తేక్యత 

ఆవా---యఛేలి, తస్య హృదయ శ బ్బన్యైతన్ని ర్వచనం తదశిక మన్నం దవీకృళ్య 

నయంతే జరయంతీ త్యాప నీవాశనాయావదార్థః తల్పీతం ఉదకం నయలే ఖోషయ 

రీతి లేజనివోదన్యా అత్ర దీర్హ శ్వాందసక. _వీవమిదమపీ నిర్వచనం యథార్థ 

మిత్యాహ---వీపమితి. ఇదం చ వ్ర, ధానపమే న యు క్తమిత్యాహ---న చేతి, స్వశబ్ద 

వాం స్యాక నీవాతీయే౭.కి శిర స త్యాశంక్యాహ---యదీతి. స్తో బింబవై తన్యే నేశ్వ 

"రేణ సంపరిషషంగో ఛేదభ్రమాభావో నా భేద ఇత్యర్థః. 

యసిన్ సర్వేషాం జీవానాం నుషుప్తై ఉ పాధికృతని శేషాఫావాదవ్యయ3, త చ్చేతనం 

సచ్చ్భబ్ద వాచ్యం ద్ర మైన జగత్యా_రణం న ప్ర శానమి త్యర్థః, 
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నూ గటిసామౌా న్యా త్ ౧౦. 

యది తార్కి_కసముయ ఇన వేదాం తెపహ్వువీ నిన్నా కారణావగళతి 

రభ వివ్యత శ కషచిశ్చాతనం బ్రహ జగతః కారణం కషచిద చేతనం 

థానం, క్యచివన్వ దేవేరి; తత క దాచిత్స్య ఛాన కారణ వా ద దానురో 

నావితత్యాది శ్ శేణమకల్పయివ్యత్ న ల్యెతద్రి . సమానైవ హా 
(+ 

సర్వేకు - వెడదాం ఆపు చతనకారణావగ తః, య భాగా ర ఏజతస్న ORE 

మెక తిచై చలా, ప్? “మెవైతస్తా: నాత్ర తనక ప 
రో 

తేభ్యో జివా డదవభో లోకా? 

oh రగ ర్ YC ల 
(6౨) 

34 3 

+ 1 మ ౯5 

C3 3 ర 
Leh గల 

24 ea స్ 
ఓ 

0 

నువహచ్చ ప్రమేణ్య వ నమత ohn శ్యానాం చేతనకాద 

ణ త సమాన గ తత్వం చతురాదీనామివ రూపాఏము. అతో గలి 

నామాన్యాత్సర్వజ్ఞం డ్రి బ్యా గతః రరాం. కుతశ్చ సరరజ్ఞం PN (ప వన 

జగతః కారణాం? జా 

గా క 

౧౦. తత్త ద్వే దాంకజ న్యానామావగతీనాం చేతన కారణవిషయక* త్ర్వేన సామా 

న్యాన్నా చేతనం జగత? కారణమితి సూ త్రార్థం వ్యతిరేకము "ఫే నాహూ---యది 'తార్కి 

గ, అన్యక్పరమాణ్యాదికం..._నల్యేతదితి. అవగలివె వై షన్యు మిళ్యర్థ$. విప్ప 

సేరన్వివిధం నానాదిశః ప్రృతిగచ్భేయు?. స్రాణాళ్చతు రాదయో యడానో శకం 

య. ప్రా చోభ్యోఒనంతరం దేవా స్ఫూ ర్యాదయ_స్తదను గ్రాహ కాస్ తదనంతరం 

లోక్యంక ఇతి లోకా విషయా ఇత్యర్థః. నను వేదాంతానాం. స్వత౩ ప్రమాణ ల్వేన 
వ్ర, ల్యోకం స్వార్థ ని శ్చాయకత్వసంభ వాత్ కిం గలిసామా న్యేనేళ్యత ఆహఎవుపహ 

చ్చతి. వకరూపావగతి మాతు క్టం 'వేదాంతానాం ప్రామాణ్యసంశ యనివృ తిహౌతు 

రిత్య్య త్మ దృష్టాంతశ్చతురితి. యథా సర్వేసాం చతుపహాం వకదూ పొవగతి"హాతు త్వం 
శ్రోవణానాం శభ్రావగ తియూతు కష్టం ప్రాణాదినాం గం ధాదివు, వివం బ్రహ్మాణి "పదాం 

తానాం గ తిసామాన్యం ప్రామాణ్యచా జ్యా "పాతురిత్వర్ల 8. 
mp 

గలే సర్వము “ఆళ్ళ న ఆకాశం సంభూత$ ఇత్యాది వేదాం లేము చేశనశార 

౪ త్వావగ ల్యే సమానత్వాల్ , నావేతనం చ, థానం కారణమిత్యర్థ 8, 
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జడ 
సూ. ళు త తెచ్చు. ౧౧. 

స్వళ బ్లేనైవ చ నర్వజ్ఞ ఈశ్వరో జగతః కారణమితి క్రూయతే 

స తాళ్యతరాణాం మంత్రాననిపది సర్వజ్ఞ విరాళ్ (రం వకృత్య్ “'సకా 

రణం కరణాధిపాధిపో న చాస్య క శ్చీజ్జని ఆ" న చాధిపి ఇతి. చలా 

త్పర్వజ్ఞం బ్రహ జగతః కారణం. నా చేతనం చ. న్ద్ల 

se aw ny ల కర్రి ca 3) a జన్గాద్వస్వృ ౧ త్ర అఇత్యారభ్వ “| శుతత్వాచ్చ త్తే రదర 
జీ 

సూర్యను ద"హ్బూఆ "ని వదాంత వా కాని, తెహోం సర్వజ్ఞ స్పర్వ 

శ క్షిరశ్యరో జగతో జన నీతి వ భయ కారణమి జ్నైతస్నార్షన్న వతి న్థ్ళ్ర వి ఎత ౪ 
పాదక త్యం న్యాయవూర్వకం ప్ర ప తిపాదితం. గతిసామానొ ్యావన్యా సేన 

క కో 

చ స్వ వెదాొంతా 'స్పేతన కారణవాఏన స్తితి వార్టిఖాాతేం. అతః పర 

యం తే మ స్వ గృంథస్య కముచ్ణనమిత్క ఉచ్చ ల డి(రూప ౦ పా బృవావగమ్యు లె 

౧౧. నవమోక్ష్నితృ త్వాదిలిం గర వెత నే వేదాంతొనాం సమన్వయం నిరస్య, 

చేతన వాచకశ బ్దే నాపి నిరన్ను శ్రుతత్వాచ్చేలి. సూత్రం వ్యాచ ప్టే--స్వళబై నేతి. 

న్వన్య చేశనన్య వాచక; నర్వనిచ్చుబ్దః జః కాలకాలో గుణీ సర్వవిద్య' ఇతి సర్వజ్ఞ్ఞం 

వర మేశ్వరం కలతే 'నర్వవిశ్కా_రణ' మితి శ్రుత త్వాన్న్నా చేతనం కారణమితి 

సూతారః, కరణాధిపా జీవా స్తేషావమధివః అఆధికరణార్ల మువనంహరతి---తసాదిలి. 
JG థి ఆలీ 

ఈతణాత్ర్త శక్షైదికం వరమాణ్వా దావవయు కృమితి మత్వ్వాహ---అన్యచ్వెతి. ఇతి 

వంచ మాభధిక రణం. 

ఆనందమరోా=_భొన్టిసాల్. వృత్రానువా దేనో త్తరసూ (తృసందర్భమా క్షీ పతి--- 

జన్హాదితి. వ్రథమసూ శక్రస్య ఇాస్ట్రాపోద్దాశ త్యాల్. జన్యాదిసూ క్ర మార భ్యేత్యు క్షం సర్వ 

-పేదాంతానాం కాశ వృథధాశాద్యచేక చే చ సమన్వయనిరా "సీన (బవావరత్వం 

వ్యాఖ్యాత౦ం, అర ప్రథమా థ్యాయార్థన్య సమా_ప్తత్వాదు త్తర గ,ంథారం ఛే కిం కారణ 

మిళ్యర్థః. -వేదాంటెవు సగుణనిర్దుణ బృహ్యవాక్యానాం బహుళ ముపల బ్లై9. తత్ర కన్య 

కాక్వస్య సగుణో పాస శావిధి ద్వారా నిర్దుణే సమన్వయ: కస్య వా గుణవివకైం వినా 

పాక దేవ బ్రహ్మణి సమన్వయ ఇ త్యాకాంమ్మశ, కారణమిత్యాపహ---డఉిచ్య్చత ఇతి. 

రంత్నీవ్య సగుణనిర్దుణవా క్యార్భ్గమ+హ=_ద్విరూ వం కూసి, సామరూ పొత్త కో వికార; 
mh. 

శ్రూయతే హి శ్వేతాశ్వతరిో వనివది సర్వజ్ఞ మాశ్వరం ప్రకృత్య 'నకారణం 
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నామరూప వి కార ఖీదో పాధథివిశిష్టం. తేడి(పరితం చ సర ్యపాధివర్టి తం, 

“యత్ర హీ దైష(తమివ భవతి తదితర ఇతరం పళ్ఫొతి, యత తస్య 

సర్గమాశ్తె వాభూ త్తల్కేన కం పాత్, యత్ర ర్ర నానృత్నళ్య నాన్న 
చ్చ లోతి. నాన్వద్విజానాత స భూమా; అథ య త్రౌన్టత్సక్ వత్వున్వ 

చ్చ ఎ్రణోత్సన్య (జానాతి. తదల్బ్పం; యో వై గూ తదమృతం; 

అథ యడల్సం తన _ర్హ్వం; సర్యాణ రూ పాణ్ వచిత్వ తీరక నామాని 

కృ ఆలన్వఫివద౯ యదా స్ప నిమ్మ_ళం నిషి ప్పి )యం శాంతం నిరవద్యం 
జ 

నిరంజనం, అమృతస్య పరం చేతుం దగ్భాంధనమి వాస లం, నతినేతి 

ల న 3) m6 అగ “అస్థూలమన ణ్వహన్వ సరసు మితి న్యూనమన్యత్ సై సానం, సంవూర్ల 

మనది. తిచ ఏవం స సశ విద్యావిద్యావిషయ ఇ భజే బహాణొ 

సర్వం జగల్ త ద్భేవో ప శ్ర త్వాదివిశేవ ఇత్యర్థ 8. వాకా న్యు దాహరతి 

యత్రహీత్యాదినా. యస్యాం ఖల్వజ్ఞ నావస్థాయాం “దె గతమివ కల్పితం భవతి 

త త్తదా ఇతేరస్సన్నితరం వశ్యతీతి దృకోపాధికం వస్తు భాతి. య శ్ర జ్ఞానకాలే 

విదుషవః సర్వం జగదాత్య నూ త్రృమభూ త్తదా తు శేన కం వశ్యేది తాకే పాన్నిరుపా 

ధికం త్వం ఖాత్కి యత్ర భూమి స్టితో విద్వాక ద్వితీయం కిమవీ న వేత్తి 

సో౭ద్వితీయో భూమా వరమాత్తా నిరుణః. అథ నిర్లుణో కృనంశరం సగుణముచ్య కే, 

యత్ర నగుకో స్థిత ద్వితీయం వేత్తి కదల్పం పరిచ్చిన్నం, యస్తు భూమా తద 

వృుకం నిత్యం---అ ఖథేతి. వ్రూర్వవచద్వా స్ట భయం, ధీరః వరమా త్రైవ నర్వాణి రూపాణి 

విచిళ్ళ సృష్ట్వై నామాని చ కృత్వా బుధ్ధ్యాదొ ప్రవిశ్య శససంజ్ఞో _వ్యవవారన్నా 

వర్రే సగుణ స్తం నిర్దుణ తేన విద్వానచ్యమృతో భవతి, నిర్ణ తొ కలా అంశా 

యస్తాళత్తం నిష్క_లం అతో నిరంళ త్వాన్ని షి-)యం, అకళ్ళోంకనుసరిణావి నిర 

వద్యం రాగాదిదోషళూన్యం, అంజనం మూలళమన్సంబంథో థర్తాదికం వా కచ్యూన్యం 

నిరంజనం, కించామృ తస్య మొజ్న్య స్వయ మేవ వాక్యోత్ణవృ శ్రిస్థక్వేన వరముత్కృృప్టం 

సేతుం లౌకిక సేతువత్ ప్రాపకం యథా ద గ్లేంధనోఒ.నల శ్నామ్యలి తమివావిద్యాచజ్ఞం 

ద్వా వృశాంకం నిద్దణమా తానం వి దర్బాదిళ్యర్థం. నేతినేతీతి. వ్యాఖ్యాశం. స్తూలాది 
Cp 

దై. పతతాన్యం. రూవద్వయే గశ్రేతిమాహన్ఫ్యూనమితి, ఎ ఏక స్థానం న్యూనం ఆల్బం 

- లి జ తై నే we ao bath Ce చస Gao నగుణరూవం నిర్దుణాదన్యత్ తథా సంఫూర్హం నిర్దుణం సగుణ దన్య విళ్ళర్థః. వళన్య 

ద్విరూ వత్వంః పరుద్ధమిళ్యతఆహా---విద్యెతి, విద్యావిష యో జయం నిర్గుణం సళం, 

కరణాధిపాధిపో న చాస్య కళ్ళిజ్ఞనితా న చాధివకి ఇతి. తస్తాల్ సర్వజ్ఞ్వం బ్రా 
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ల్ 

TE] ఆజా an ది(రాప కాం దర్శయంతి పదు ఎత వా క్యాని. త త్రావిద్యావస్థాయ 0 

| కి 1  నవహోరః బ్రహణ ఉపాస్వోపాస కదిలడు ఇస్పర్ రోం వ్యా హోర తత్ర కానిచిద్భ్బ 

హృణఉపాసనాన్యభుదయార్థాని, ని, కానిచిత్క_)మము_ కథ నీ కానిచి 

త్ర రృసమృద్ధ సనన్. 'తేపోం గుణవి శపోపాధిభేదేన భెదః. ఏక ఏవ తు 

పరలలే త్తేళ్వరని సె చెద్దుణనివైర్వికక్ట ఉపాన్నై యద్వ్వవ భవతి తథాపీ 

యథాగుణో పాసన మివ పలాని భిద్యంతే “తం యథా యథోపాసలే 

తచేవ భవ త్రి శ్రులే ' యథా క్రతురస్మి౯ లోశే వురుపో భవతి 

తథతఃపు భవంతి చస  తేక్చ-ోయం యం వావ్ స్మర న్భావం త్యజ 

త్యంలి ర తం తమెవైతి కౌంతేయ సచా త ద్భావఖ "విత” తి. 

యద్య వ్యేక వవాత్తా సర్యభూ లెషు స్టావరజంగ మేషు గూఢ _స్తథావి 

అవిద్యావిషయ ఊపూస్యం సగుణం కల్సి తమి శ్యవిరో ధా. తత్రావి ద్యావిషయం వివ్భ 

(WU 

రన - య ఫ్ శ గనం స theme డొ డే re గుడజిహిష్టక న్యాయేన త త్తతృలాన్యు పాననాని విధథియం పో తేషాం చి త్తెకాన్య 

క్ సన ళ్ కు గై ణోతిక శ్రే త, నిర్ణుణజ్ఞూనా ర్థమారో పళ వ ౦చమా త్య బో థాల్ ప్రాక్కా-లే 

గా © 4 కరకాం క్, అర హే గ _ ద్వారా జ్ఞానం ముఖ్యం ఫలమితి తద్వా క్యానామప్ మహీ తాత్పర్యం బ్రవణితి 

మంకవ్యం, నామ బృ మ్మో త్యాద్యు పా స్తీనాం కామచారాదిరభ్యుదయ; ఫలం దహ 

రాద్యుపా స్తీనాం (కృమము క్షి ఉద్లీభాది ధ్యానస్య కర్మ సమృద్ధి ఫలమితి ఛేద$ 

థ్యానానాం నూననత్వాత్ , జ్ఞైనాంతరంగ త్వాచ ) జ్ఞానకాం డె విధానమితి భొవా, 

ననూ పాస బృహలొ వక త్యాక్క_థము పాసన'నానాం 'ఛేదస్తత్రాహ---- లేషామితి, గుణ 

విశేయాః సళ్యకామత్వాదయః పహృాదయాధిరు పాధి3, అత్ర స్వయ మేవాశంక్య వరి 

వారతి--__నీకఖఇతి. పరమా-త్యస్వమా సౌ ఖే దేఒప్యు సాధి భీ జేనోపహితో పాన్యరూ వ భేదా 

దుపాసనానాం భేచే సతి ఫల భేద ఇతి భావః తం వరమా శ్రానం యద్యద్దుణవ స్తై రన 

లోకా రాజానమివోపాసతే త తత్తద్దుణవ త్త తృర్మమేవ కేమంఫ ఫలం ఛవలి, ్రృలున్సం 

కలో ఛ్యానం ఇహ యా దృశ ఛ్యానవాన్ఫవతి మృత్యా తాదృళో ఊాన్యయాపో భవ 

)వ్య లై వ భగవద్వాక్యమాహ--- స్య లెశ్చేతి.. నను సర్వభూ తేమ నిరతిశయాత్ర్తన 

ఏక త్యాదు పాస్యో పానక యోస్తారతమ్యు శ్ర శుతయ3 కడమి తా శంక్ష వరిహరతి__ యద్య 

ప్యేకఇతి. చిత్తా నాము సాధీనాం శుద్ధి తార శ మ్యా దై శ్వర్యజ్ఞానసుఖరూ వశ క్షీ నాం తార 

జగత కారణం, నాచేతనం పృభానమన్యజ్వేతి సిమ్ 
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చిత్త పాధివిశెషతారతమ్యా దాత నః కరాటస్థనిత్య నై సిక రూవస్యావ్యు 

_తృరో_త్తరమావిష్టన్వ తారతమ్య మైశ(ర్యశ_క్టివిగికా కూ గయ తే 
Sn యగ _ ర్తి తస్య య ఆత్మానమావి_స్తరాం వేదే”.తి అత్య సృతావ యచ్యు 

ద్విభూ తిముత్స_్త(ం శ్రామదూరిత మేవ వ్యా తత్సదెవావగచ్చ త్వం 

మమ అెజోఒంళసంభవ” మితి. యత్ర యత్ర విభూత్యాద్యతిళయః 

స స ఈశ్ళర ఇత్య్వుపాస్వతయా చోద్య తె; వవమివోప్వాదిత్యమండ "లే 

హిరణ్యయః పురువస్పర్యపాప్లోదయలిం గాత్పర ఏవెతి వతమ్యుతి, ఏవం 

“ఆకాళస్తఫ్టింగాదిత్యాదిము ద్రష్ట్రవ్యం. ఏవం సద్యోము క్రికారణ 

మప్యాత జ్ఞా నము పాధివి వ ద్వా రేణో పదిశ్యమానమవ్యవివతీత్ పాధి 

సంబంధవి శెషం వరావరవిషయ లైన సందిహ్యు మానం వాకగ తిపరాన్ట 

లోచనయా నిర్నేతవ్యం భవతి. యశణైవ హీ తావత్ “ఆనంద 
మయో2భ్యాసాిదితి, వవమేకమపి ద్ర హా వేతుతో పాధిసంబంధం 

నిర నోపాధిసంబంధం చేపాస్య తన జేయ తేన చ చేదాం తెషాప 

'దిళ్న్ఫొత ఇతి ప్రదర్శయితుం వరో గృంథఆరభ్య లే. 

యచ్చ 'గతిసామాన్యాత ఇత్వ చేతన కారణాంతరనిరాక రణ 

తమ్యరూ పా విశేహా భవంతి తైః వీకరూవస్య ఆత్తనః ఉఊత్తరోత్తరం మనుష్మాది 
హిరణ్యగర్భాం తేమ ఆవిర్భావ తారతమ్యం శ్రూయతే, శస్యాక్రన ఆత్తానం స్వరూప 
మావిస్తరాం వృకటతరం యో వేదఉసౌస్లే సో౭శ్ను కే తదితి కరవ్ప,) త్యయాది 

త్యర్థః. తథా చ నికృష్రో పాధిరా ల్లైవో పానకః ఉత్కృ _ సాధిరీశ్వర ఊపాన్య ఇలా 

పాధికం తారతమ్యమవిరుద్ధమి తి భావః. అత్రాస్థ భగవ ఆ"ముదావహారతి---స్త ఏతా 

వితి. అత సూర్యాదేరపి న జీవల్వేనోపాస్యతా కిం ఏశ్వర ల్వేనేత్వు క్షం భవతి. Uy 
తత సూత, కారసమ్మతిమావా_నీవమి శి. ఉదయెః అఆఅనంబంధభః వవం యస wy) 
వాగే ఉపాధిర్వివఖీతః తచాషక్ళముపాసనావరమితి వ కము త్రరసూ J సందర్భ సా 

. లే ఇ అం మో రంభ ఇత్యుక్త్వా యత్ర, న వివక్నీశః తద్వాక్యం శ్రాయ, బ్రహ్మవరమితి నిర్ణయార్థ 

మారంభ ఇ త్యావాన వం సద్య ఇతి. అన్న మయాదికో శా డూ పాధివిశేమో?, వాక్యస్య 

గ తిస్తాశ్సర్యం. ఆరంభ నమర్థనమువసంహపారతి_వీవ మేకమవీతి. 

౧౨. సిద్దవదు క్రగతిసా మాన్య స్య సాధ నార్థృమప్యు త్తరారంభ ఇ త్యాహ---య 

చ్చేతి. అన్నం వ,సీద్దం ప్రాణమనోబుద్ధయః హిరణ్యగర్భరూపా3బింబవై తన్యమి శ్వర వ్ర 
4° 
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ము క్షం తదపి వా క్యాంత రాణి బ్రహవిషయాణి వ్యాచమా ణన హా 
చ 

నిషరీత కారణనిహేచే న పృవంచ్య లెవా 

ఆనందమయో= భ్యాసాల్ . ౧౫౨ 

తై త్పిరియశే “అన్నమయంి “ప్రాణమయంి “'మునేమయంి 
(3s ద న్యా క్ గ్ విజ్ఞానమయం” చాను కృమ్యామ్నాయ లె. తస్తాద్యా వత స్తాద్విజ్ఞాన 

మయా దనో = నర ఆతాొనందమయో ఇతి. తత సంశయః. కిమివో 
ర Oy 

నందవుయళ న పరమేవ ద్రవ్లోచ్య తే. యత్స్ప కృతం 'సత్యం జ్ఞ జాన 

మనంతం బ వా తి, కంవాన్నమయాదివద్న ష్రవ్యణోఒన్టాంతరమితి క క్రిం 
wm 

తావత్సా_ప్హం బ్రృహాణో ఒన్టాంతరమముఖ్య ఆల్మి"నందమయన్నా సత. . 

కస్తాత్ ? అన్నమయాద్యముఖ్యాత్మ వ వాహవతితత్వాత్ . అథాపి 

స్యాత్స స్పంతర త్వా దానందమయోాముఖ్యవఏ వా త్త తి న స్వాత్ వీ వయా 

ద్యవయవ యో గాతీ , శారీరత్య ళ్ శొవణాచ్చ. ముఖ్య స్నెదా క్షైనందనుయ 

ఆనంద; “* బేషూం పంచాగాం వికారా ఆ ధ్యాత్మె కా చేసా ప్రాణమనోబుద్ధిజీచా అన్న 

మయాదయ;ః వంచకోళా” ఇతి శ్రుతః పరమార్థ క, వూర్వాధికర ణే గాము ఖ్యమ్ణ 

యోరతుల్య లేపన సంశయాభా వాద్దాణ ప్రాయ పాలో న నిశ్చాయక ఇత్యుక్తం కర్ణి 

మయటో వికానే ప్రాచుల్యే చ ముఖ్య త్వాత్సం శయే వికారప్రాయ'పాఠా దానంద 

వికారో జీవ ఆనందమయ ఇతి నిశ్చయో2. స్తీలి పృత్యుదావారణసంగ క్యా పూర్వ 

వఠ్షమాహ. కం తావదితి. కస్తాదిత్యా కాంతావూర్వకం చూతుమాహా అన్న మయా 

దితి, శుత్యాదిసంగశయః స్ఫుటా నీవ, ఫపూర్వపమే వృ త్తికారమశే జీవో పాస్తా 

(వ్రియాదిప్రా ప్రీ! ఫలం, సీద్ధాం తే తు బహవో పాన్న్వేతి భేదం, శంక లే.___.అథాపీలి. 

పరివారతి న సాగదిలి. నంగాహీతం వివృణోలి-- తి వ ఎ వ £ నంగ్భహాకం వివృణొ, ముఖ్యఇతి రమా శ్తేత్యర్థ 8 

ఇత్థం సర్వేషాం వేదాంతానాం సవిశేషనిర్వి శేష బ, హూవరాణాం ఉపా స్తివిధి 

ద్వారా సామాచ్చ నిర్విశేషట్రవ్మాపర ల్వే నిద్ధైషష్స్ అభునా నిర్టేశేషవా క్యవిచారా 

త్ర కమిదమధికరణమారభ్య తే, 

ఈతత్యధికరణే “తత్తేజ ఏతి ఇత్యము ఖ్యేకణస్ర్రాయ పాలో యథా జగ 

త్కారణ స్వే న నిశ్వాయక్కి న తథా ఆనందమయ ఇత్యత్ర మయటో విశారార్థ త్వే 

ప్రాయ పాఠోఇనిశ్చాయక్ష ఇతి వూశ్వేణాస్య (వశ్యుదావారణసంగ తి ఫూర్వవమే 
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. స్చ్యాన్న పి యాదిసంస్పర్శస్స్యాత్ . ప్రహతు తస్య పి యమువశళిరిప్రత్యాది 

క్రయ తే శారీరతం చ శ్రరాయ తె... నై కష “సన శారీర ఆకా యః 
ఛ్రర్వశే స్యెతి తన్వ వూరెగ్టన్య విజ్ఞానమయనై పష ఏ ఏవ శారీర ఆశ్ర” 

యవఏషఆనందమయలబిత్యర్థః. నచ సళ ంరస్వసత। పి ప్రియార్రీ యసంస్పర్ళో 

వారయితుం శక్యః. తస్తాత్సంసార్వేవానందమమ ఆతెలే లె తవం ప్రా, సె 

ిదముచ్య లే. ఆనందము యో= భ్యాసాదెతి. వరవ వానందమయో 
భవితుమర్హతి. కుతః? అభ్యాసాత్ . మస్తీ న్నెవ వ్యూత్త్మ న్యానందళ బ్లో 

బవాకృతో. భ్యస్య లె. ఆనందమయం ప వ్రస్తుత్య “నో వై సి 9తి 

తనె థ్రసాన ౮ రసత(ముకోQచ్య తే. ర స్ప హ్యోవాయం లజ్ఞ్యానందీభవతి 

రో స్యూవాన్యాత్క్యః ప్రైణ్యాత్ యటబేష ఆకాశ అనల న స్వాత్ 

ఏష "బ్యావానందయాత నై నె నై హమోనందస్య మావూనగ్ సా భవతా “ఏతమా 

దమయమాక్రానముపసం క్రామతి “ఆనందం బ్రవాణోవిచ్వాన్న బి భీతి 

సరళ నేతి 'అనందో బ్ర మోతి వ్యజానా దితి చ. శ్రుత్యంత ర చ 

శారీర త్వేఒ.పీశ్వరత్వం కిం న స్వాదిత్యత ఆవపాన చలి. జీవత్వం దు ర్వారమితృర్థ. 

న న్వ్వనందవదాఫ్యా సె౭_ప్యానం దమయ స్య బహ్యాళ్వం కథమి త్యాశంక్య భగ్యోత్రిష్టో 

మాధికారే జ్యోతిక వదస్య జోోలిప్రమవర శ్వవ దానందమయ ప్ర కరణస్థానందపదస్యా 

నందమయవర త్వా త్తదఫ్యాన స్తస్య బవాత్వసాధక ఇత సఖ త్యానా_అనందమయం 

వస్తు త్యేశి. రనః సార$ ఆనంద ఇత్యర్థః అయం లోక[ియత్ యదివీవ ఆకాశఃవూర్జ9 

ఆనందః సాటథీ చ్రేరకో న స్యాళ్తదా గవాఒన్యాచ్చలేల్ కోవా విశివ్య ప్రాణ్యా 

వేల్ త కస్తాచేషప్ వానందయాలతి, ఆనందయతీశ్యర్థ 8. 8. “'యుచాస్యాల్ సాధుయువాస్నా” 
దిశ్వాదినా వత్యుమాణా, ,మునుష్టయువానందమారభ్య ద్రైవినందావసా నావీషా 

సన్నిహితా ఆనందస్య తొరతమ్యుమోమాంసా భవతి, ఉససంతక్రామతి విద్వాన్నాాప్న్నో 

తీ ల్యెక దేశినామర్గః. ముఖ్యసీద్ధాం తే తూ వసంక్కమణం వసవః కోశానాం సృక్య 

జాత, ల్వేన, విలాపనమి తి క్షయం. శిష్టముక్తార్థం. ఆనందళస్టాద్బ ) హావగ తిన్సర్వత, సమా 

నేతి గతి సామా న్యార్థమాహ-.- శు, శు తంతే చేతి, లింగాదముఖ్యాత్త సన్ని భేర్చాధ ఇతి 

జీవస్యానందమయ ల్వేనో పా ప్తి సి ఫలం, సిద్ధాంత తు నిర్వ శేష, ప్యాకవ్రమతింతి 

వరమసీ సిస్టాంచానుసారిణక; నకచేశిమలే తు ఉభయ త్రో తో పా స్పీరితి నవల తె  శ్రిరీయశే 

క్రూయలే ల. అన్నమయఃి ఇ త్యాద్యువ కృమ్య అనో నర ఆశ్రానందవమయకి ఇతి. 
క ల 3 జ = షా తత్ర కిం ఆనందమయ శ బైన సత్యం జ్ఞానం, +. ఇలి వ్ర్కకంతం పరం బ్రహ్టైవోచ్య లి 



1068 రత్నవ్రభాభూవి లే శాంకర బ్రహ్వనూ త్రభామ్యే [అ. ౧. 

“విజ్ఞానమానందం Ce ాిత్రి బ్రహణ్య వానందళ బ్లో దృష్టః. ఏవవూా 

నందళ బ్దన్య బవాక్ఫొతో] బహ్హణ్యేవాఖ్యాసా దానందమయ ఆత్త 

బతి గమ్య తే, యక్తుక్తమన్న మయాద్యముఖ్యాత్య వ వాహసత 

త త్వాదానందమయస్యాప్యము ఖ్యాత్మీత్వమిత, నాసా దోష ఆనంద 

మయన్య స ర్యాంతర త్వాం - ముఖ్య మేవ వ్యోలౌనముపదిదియు శాస్త్రం 

లోకబుద్ధిమనుసరద న్నమయం శరీరమనాకత్తానమత్యంతమూ'ఢానా 

వ ౨ మాత త తేన ప్రనిద్ధమనూద్య మూషూనిషి_క్ష దృ్ఫుత తా మ్రాడి ప తిమా 

వ త్తం నరం లో pa _న్హరమి ల్యే వం పూ ర్వెణ ఫూ రణ సమాన 

వా దు శరము త్రరమనాత్తానమాత్తేతి (గ్రాహయత్స్ప్యతివత్తి తినె కర్వా ౩ వ 

యయా సర్యాంతరం నుఖ్యమానందమయమాత్తనముపది దే శె సతి ల్లీ 
గరు 

తరం. యథా అరుంధతీదర్శనే బహ్వూప్వవి ఆారాస్వముఖ్యాసు అరుంథ 

తీషు దర్శితాను యా అంత్యా పృదర్శ్ణలే సాము క్రై వారుంధలీభ వతి, 
గ అర్య an Art J ల 
నవమిహాప్వ్యానందమయస్య సర సృంతేరల ఏన్గుఖ్యమాత్త్య త్వం. యత్తు 

వ్రీ యాదీనాం శిరస్తా (దిక ల్పనానువవన్నా ముఖ్యస్యాత్మ న ఇత్వతి తా 

నంతరోపాధిజనితా హి సా న స్యాభావికిత్య దోహ. శారిరత్గమ స్యా 

నందమయన్యాన్న మయాదిళ రర పరంవర యా ప్రృదర్శమాన త్యాన్న 

పునస్సామా దెవ కారిరత్వం సంసారివత . తస్తాదానందమయః వరవ 

మత్యావా=నాసావిశి. సర్వాంతరత్వంనశు,త మి త్యాళంక్య తతో ఒన్యస్యాను క్షే స్తస్య 

సర్వాంతరత్వమితి విపృణోతి_నుఖ్యమితి, లోకబుద్ధిమితి. తస్యాఃస్థూ లగ్బాహితామను 

సరదిత్యర్థ$. తొమృస్య మూసా కారత్వవత్ ప్రాణస్య దేహో కారత్వం చేసౌన సామా 

న్యం తథా మనకప్రాణా కారం కేన స సమమి త్యాహ---పూన్వేణేతి. ఆతీతో యా౭నంతర 

ఉహాధిర్విక్టునకో న స్తత క సావయవత్వకల్పనా శరీరేణ జేయ శ్వాచ్చారీరత్వమితి 

రింగద్వయం దుర్చలం, అత; సహాయ భవా దభ ిససర్వాంకర తాభ్యాం వికారసన్ని ఛే 

రాధ ఇతి భావః. 

కం వా అన్ననుయాదివల్ ర్రవ్మాణో=.ర్థాంతరం జీన ఇతి విశయే ఆర్థాంశరమిలి 

ఫూర్వ$ పతక, సీద్ధాంశస్తు---అనందమయ। ప పరమా శ్లైవ, కుత 5 అభ్యాసోళ్ ఆనంద 
శబ్రస్య ద్రవ్మాణ్యేవ బహుకృత్యోఒ భ్యాసాదిక్యర్థక" ౧౨ 
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కారశబ్దాన్నతి చెన్న ప్రాచుర్యాల్ .౧౩. 
అతాహ__నానందమయః వరమాతా భ'వితుమర_త. కసాత్ ? 
తూ శి యా - 

వికారశ బ్దాత్ , వ్రకృతివచనాదయమన్యళ్ళ్నబ్లో వికారవచనస్సమధిగతః 

ఆనందమయ ప్రత మయటో వికారార్గత్యాత . తస్థాదన్నమయాదిళ 

స్లవద్వి కారవిషయ వ వాయమానందమయళ్టి బఇతి చత న. ప్యాచుర్వా 

కాల స లీ స్థజప్ మయటః స్మర ౯5 3. తత్స కృత వచచే మయ 'డితి పహాప్రృచుర తా 

యామవీ మయట్ స్మర్వ త. యథా “అన్నమయోయం యజ్ఞ” అత్వన్న 

చుర ఉచ్యతే, వవమానంద ప్రచురం బహ ఆనందమయ చ్రేనో 
చ్యతె. అనందప్రచురత్నం చ బహ్హణో మనుష్య తా దా రభ్యో త్తర 

త్రరసి కా స్థానే కొత్రగుణ ఆనంద ఇత్యున్వ్వా బ వోనందస్య నిర ్న 
ఆళయ తాన భారణాత్.. తస్థాత్సా)దు ర్యా వాయ్ | 

నూ. తద్దతున్యపచె బశాచ్చు. ౧౪. 
ఫతళ్చ 'ప్రాచుర్యాళ్ష మయట్ యస్థాదానంద చాతుత్వం 

౧౨. వికారార్గకమయటః శ్రుతిస్సహాయ ఇత్యాశంక్య మయటకి సాచుశ్యే 
2కి విధానాన్షైవమి త్యానా=_ఏ కారే శ్యాదినా. 'తత్పకృతవచ నే మయెిడితి తదితి 
వ్రథమానమర్థాచ్భ ష్టాల్ ప్రాచుర్యవిశిస్చన్య వ్రకృత్యర్థస్య వ్ర న్తుకస్య వచనేఒఖిధానే 
గమ్యమా"నే మయట్ప్రళ్యయో భవతీతి సూత్రార్థక. అత్హ వచనగ్శవాణాతల్ వ (సృకృతన్భ 
ర్రాచుర్యువై శిష్టృసిద్దిం, అతాద్భృళస్య లోశే మంట భధ నాల్ యా అన్న వుయో 
యజ్ఞ ఇతి. అక్ర హ్యన్నం (మ, చురమస్షి న్ని తృన్న శబ్దః వృథమానమర్థః కసాన యట్ 

భీ ఉగ బి మ నం యజ్ఞ స్య (స్కకృత్యర్థాన్న చ కృత్య న శుద్ధ ప్ర కు ప్రకృకవదన | ఇల శయం 

౧౮ స 

న న్వానందమయశబ్దనృ వికారార గ త్వాది త్యాశంక్యా (కా 

న బృవా అనందనుయశద్ది శం. కకం, నికారశస్ధాత్ వికారార్థకమయట్ పతే 
యాజ్ , బృహణశ్చానందవి ౩ారత్య్వానువపత్తే? ఇతి వత్, న; కస్తాల్ ) ప్రాచుర్యాల్ 
వ చక తే మయట ఆనంద ప్రై చుర్య ఐ- సవ్ర అస్వోవిళ్యర్ణ 8. 

మయట; ప్రాచుర్యార్థక ట్వ సే ంత్ర్రంతరమాహ_ 

శమానందం (సతి “వవ ౫ "హ్యూవానందయాలి” ఇతి బహాణో హాతుళక్యవృప 



110 రత్న భాభూబి.తే, శాంకర బహసూ త్ర భాజే (అ. ౧. 
Wy 

బ హణో న్యపదిళతి శు శు తి_'వషహ సో వానంద యాలి” తి ఆనంద 
Nid ' 
తయత్యొర్థు. యోాహ్యన్యానానందయతి స్వ చురానంద వ్రత వనిద్ధం 

భవతి, యథా లోకే యోజఒ'న్యేహాం థధనకత్వమాపాదయతి స ప్రచుర 
. జ్ జా 
భన వ్రతి గమ్య ల తద్వత . తసాతా న్స )చుర్యా స్టైఒపి మయటస్సంఫ వా 

దానందవముయః వర ఏవాణా. 

సూ. మాం త వరికమేవ చ గీయతే. ౧౫. 
టా సిం 

ప్రత శ్వానందమయః పర ఏవాతాయసాతి “బ హవిదాప్నో తి 
ae ype 

ని § గక క్ర ₹ 'సతం౦ జానము హ్హ మాతం ని కా . వన మిత్యువక్రృవ్వు సత్వం ద్ద నమ నంతేం బ్ర ఛా త్వగ్మన్మంత్రే యద్భ్బ 
లో 

హా పకృతేం సత్యజ్ఞానానంతనినెవ [ ర్ని నారితం, యసాదా కాగాిది 

క్రమేణ స్రావరజంగ మాని భూ తాన జాయంతే, యచ్చభూ తాని సృ షా 

ఆ"న్వనుప్ర విశ్వ గువాయామవస్థితం సరా(ంతేరం, యస నిజ్ఞానా 

యన్ఫొంతరఆ ప్త ఆఅ ప్రశాంతం తేన్లాంతే సర్లిక మేవ చి "వాహ 

గయ తే “అన్ఫోంతర ఆత్మినందమయ ఏతి. మంత బ్రాహ్మణయో శై. 

కార్ధత సం యు కం అవిరోథాక్, అన్య ఖా పా సృకృతహోనా పృకృత 

వృ్నక్తియే స్యాతాం, నచాన్న మయాదిభ్య వ వానందమయాదనో్టంత్ర 

"శ్చేతి. త్రచ్చాను క్షం బ్రవోనందన్య నిరతిశయ త్వ్వౌావ ధా రణం ఫూర్వము క్త కం. 

౧౫ అనందమయస్య బ్రహ్మ కే లింగ ముక్త్వా (పృకరణమాహమాంక్రే లి” 

యస్తాదేవం సృక్ళృతం తస్మాన్హాం, శ వర్టి వరి కమేవ ద్రవ అఆనందమయవాశ్యే గీయత బ్రతి 

యజనా. నను మం తో క్షమేవా త ర్రాహ్యమితి కుతో నిర్భంధ సర్రైహాాము 

శ్రే తి. బ్రాహ్మణస్య మం ల్ ప్ర వ్యాఖ్యాన కాము పాయత్వమ స్తీ మం శృస్తూపేయః తదిద 

యక్తం, అవిరో ఛాదిలి. కయోారుపాయోెపీ పయభా నేనావిరోే భాదిత్యర్థః తర్హ్ష్భన్న 

మయాదీనామపీ మాం శ్రీ వర్ణి కు బవ్యాశ్వం స్యాదిళ్యత ఆపహ-__న వేతి. కించ భగవ 

చళాళ్ ఆనందమయ; వర వీ వేత్యర్థః, 

ఇతేశ్వానందమయః వర ఏవే తాగహ 

“బ హవిదాప్నోతి వరంి ఇత్నువక ము సక wo ఎతి వరం ఇత్యువక్క మ్య ' wr జానమనంతం బ్రహ ఇత్య 
పినంల్రే, య ల్ సత్యాద్యాత్త కం సరాషంతేర ౨ శ్లేయ ల్వెనో క్షం, తల్ మాంశ్ర, 
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స్టృవ్యకఆత్మలాభాన్న పరం విద్వతి9తి చ శుతిస తీ యావతా నల గే 

బైన వ లబ బ్రవ్యో భవతిత్యు కృం! బాఢం. నభాహ్యక్షేనో వ్ర చ్యుతార్ర 

భావసనై షన సత_స్హతా(నవ వబోధనిమిత్తో మి క్రై స్టివ దెహాదిష్వనాల్మ స్వాత 

తనిక్చయోా లౌకికో దృష్టః. తెన బేవాదిభూత స్వాత్త నో౭ఒప్వాఠా 

ఒనన్విష్టోఒ న్వెష్టవోోఒ లబ్ద లబ్బవో్యోఒక్రుతశ్ ితవో్యోఒమతో 

మంతవో వ్రజవిజ్ఞాతో విజ్ఞాతవ్య ఇత్యాది భేదన్యవదేళ ఉవవద్వ తే. 

ప్రృతిషిధ్యత ఏవ తు సర మార్థతసృర్వజ్ఞత్పర మేక్వ రాదనో ద్ర దపా 
థోతా వా “నాన్యోఒతొ నీ సే దృమై తస్వెదినా వర మేళ్వర_స్వవిష్యా 

కల్పేతాచ్భారీశాత్క. క్తర్ఫో కక్థజానాబ్యాదన్యక, యథా మాయా 

వినళ్చర్శఖడ్డధ రాత్ . సూ తెణా కాళమధిరోహతస్పవీవ మాయావీ 

వరమార్థరూ పో భూమిస్టోఒన్వః. యథా వా ఘటాశకాశాదుషాధిపరి 

వళ్యకల్వే శుతిన త్యోర్బాధస్సా గ్రదిత్యాశంక తేకథ మితి. యావతా యశః 
క్వయేత్యు క్షం అతః శ్ఫుశిన్నతీ _ కథమిత్వన్వయః. ఉక్తాంశమంగీకరోే తి... బాఢ 
మితి, తర్హ్య్యాత్య నవ వాత్య నాలభ్యతోో _కివావోఒ. భేదాది త్యాశంక్ష కల్పిత భేదాన్న 

బాధ ఇ త్యాహ---తథాపీలి. అ ఇ దేఒపీత్యర్థః. లౌకిక; బ్రుమః ఆత్మన; స్వాజ్ఞానజ 
ధ్ర, మేణ చేవోద్యభిన్నస్య భేదభ్రాంత్యా పరమాత్ర, నో శ్రేయశ్వాద్యు. క్రిరత్యర్థః. అశ్వే 
సహ్య చేహోదివివి క్షతయా శ్డాయః వివేకజ్హానేన లబ్ధవ్యక సామాళ్క_ ర్తవ్యః తదర్థం 
శ్రోతవ్యః విజ్ఞానం నిది ఛ్యాసనం సామాళ్చారో వొ శ్రుశ్యంతరస్థానువాదాదపౌన 

రక్తం. నన శ్యదస్సత్యనీవాస్త కత్రాహ వ మృతిషిధ్యత ఇశి. ఆశ ఈశ్వరాద్దష్టూ 
జీవోజన్యో నా ప్రీతి వేల్ డేవా జేచాపీశ్వరస్యాని మిథ్యాశ్వం స్యాదత ఆహా---వర 
మేశ్వరఇతి. అవిద్యా ప్రతిబింబ కే్టేన కల్పి తాజ్జీవాచ్చిన్నాత, ఈశ్వర; ఇృథగప్షీతి న 
మిథ్యాత్వం. కల్పితస్యాథిష్టానా భే చేఒప్యధిహ్హానన్య నో భేదాదిత్యత్ర త దృష్టాంత 
మాహ---య'ఖేతి. సూ తారూఢ; న్వతో౭వి మిథ్యా న జీవ ఇత్యరుచ్యా 'భేదమాత్ర త 
మిథ్యా ల్వే దృషై ంకమాహ=_ యథా వేతి. నను సూ త్రబలా ద్భేదస్ఫ త్యఇత్యత అవు 

ఇతశ్చ నానందమయో జీవ ఇ త్నాహ._ 

“దాక వె సః రస సగ హే వాయం అబ్ద్వానందీ భవతి” ఇతి లబ జ్ఞ ఫలబ్ధవ్య లేన 

బే వానందమయ యో శే దేన వ్యవదిశ్యమాన త్యాదిత్యర్థ 9 
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చ్చిన్నా దను పాధిరవరిచ్చిన్న ఆకాశ్ ఒన్వః. ఈద్భృశం చ విజ్ఞానాత వర 
నూత్మ భేదమా శ్రిత్వ “-నేశ్రరో౭ఒనువవ ₹ళ్ళదవర్టివదేకాచ్చే! త్యుక్తం 

సూ. కామాచ్చు నానుమానాపక్షా. ౧౮. 

ఆనందవుయాధి కార చ *సోఒకామయత బహాుస్యాం వజా 

యేయేలి తి కామయితృత్యనిచ్దేశాన్నా నుమూనికమవి సాంఖ్యపరికల్పిత 
మచేతనం వ థానమానందమయ లైన కారణ ల్వేన వా అవేతమీ. 

తన్వం. “ఈత తర్నాళబ్ద” మితి నిరాకృతమవి ప్రథానం వూర 
సూ శ్ర దాహృతాం కామయితృత్వ శు తమూ ని శ్రుత 

రా క్ర యే గతిసామాన్వ ప, ప దర్శనాయ,. 

సూ, అపై సృైెన్నస్య చ తేద్యోగం శాస్త్రి ౧౯. 

ఇతేశ్స్ న పృథానే జీవి-వా ఆనందమయళ్ బ్బ, యస్తాదన్నీన్నా 
నందవుయె వ్రకృలి క్ అత్త నివ వ, కెబుద్ధస్యాన్య జీవస్య. తద్యోగం ౫ శ్రా న్స్ 

తదాత నా ఠఈారూగ సదయ గక తద్నావావ తిరు కిరతంరః. తదోంగం వా వ ఏ ఖి నీథి న 

వసం గాత్పునర్ని 

రా 

ఈద్భశం వేతి, కల్పితమే వే శ్యర్థః. సూల్రై భేదస్స త్య ఇతి పదాభావా త్తదనన్య త్వాది 

సూ కృణాచ్చు )క్యనుసారా చ్చేతి భావః. 

౧౮ నన్వ్వానందాత్త కస త్త వ్షప్కచురం 1వ, భానమానందమయమస్తు తత్రావా--- 

కామాచ్చేతి. అనుమానగమ్యుమాను మానికం. పునరు_క్రిమాశంక్యావహా-__ఈత లేంతి, 

౧౯. అసిన్నితి విషయసప్తమా, ఆనం దమయవిషయకబోధవతో జీవస్య 

తద్య|ోగం యస్య్మాచ్చా స్త్రి తస్థాన్న | ప్ప ధానమితి యోజనా. జీవన్య పృ ఛానయోనో ఒ ప్రీ 
ల్వత ఆహ---ళదాత చేతి. జేవస్థ జీవా భేదో2_ స్తీత్యత అహము కిరితి. అద్భ శే - = ఎజ్ § 

ఉగ న వీ నన డ్య అలాని నను తర్హా న్రనందమయశ బైన చ, ధానముచ్య తాం, తత్రాహ 

అనుమోయత  ఇత్యనుమానం అనుమానైకగమ్యం పృధానంతన్య నాేమో 

ఆనందమయ కేనా త్ర, న స్వీకార? కతు కామాల్ శదధికాశే 'సోఒకామయక” 
ఇతి న వాయికృళ్వత్రై శ వణాది శ్యర్థః. అత్త (చ, ధాననిరాకరణం ప్రాసంగికమితి 

ఇతశళ్చు నానందవముయో జీవ ఇ త్యాహ--- చె 
క ఆనందనుణయే వ్రకృళ ఆత్మని, బు న్య అన్య జీవస్య, తదో్యోగం 

ల ములో డ్ 
కో (ప్రబుద్ధ 

1 
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రి ర (4 = స «AD ద 

చాపు శాస్త్రం యదా ఈ పదైన ఐతన్మాన్నద్భ శ్వఒనా త్తే గి౬ నిరు జీ 

యదా హ్నావైష ఏత స్తీన్ను దరమంతరం కురుతే అథ తస్య భయం 

భవతీ” తి. ఏవతదు క్షం భవతి యై తస్మిన్నా నందమయే అల్బమవ్యంతే 

రమతాడాళత్మ్వస్వమావం పళ్యతి తదా సంసారభయాన్న నివర్తతే 

యదా తేతనీ న్నా నందమయే నిరంతరం తాదాళతె స్ న (పతిటివ్నతి, 
తి టి పో కే 

తదా సంసారభయాన్ని వ ర్వత ఇతి. తచ్చ పరమాత్మపరి గ లా సుటు 

న వథానపరిగ హే జీవపరి గ హా వా; తస్తాదానందమయః పర 
U WU U | వ 

మాశ్షెతి సిద్ధం. ఇదంత్విసా వక్తవ్యం--స వా వప. పురుపో౭.న్న రస 

మయః తస్తాద్యా వతస్థాదన్నరసమయాత్ అన్య్యాఒంతర ఆత్మా స్రణ 
రా వై ( ఆ 

మమయః త్రస్తాదనో్యోఒ౦తర ఆతా మనోమయః తస్తాదన్ఫో౭.౦తర ఆతా 
ఇ ఆ వ. వ 

విజ్ఞానమయా అతి చ వికారార్డై మయట్న్రివా హౌ సక్యానందమయ 

గ్ { మ గ 0 x» 

ఏవ క స్థాదర్గజరతీయన్యా యన కథమివ మయటః ప్రా చు ర్యార్ధత్వం 

స్థూల్యవృపంచకూ శే ఆత్మసంబం ధ్యాత్యం లింగశరీరం తద్రహిలే నిరుక్తం శబ్ద శకం 

తద్భిన్నే, నిశ్శేషలయ స్థానం సిలయనం మాయా కచ్చ్భూన్యే, బృహ్మణ్యభయం యథా 

స్యాత్తథా యైన పృతిష్థాం మనసః ప్రకృష్ణాం వృత్తిమేవ. విద్వాక్ లభ తే అథ 

కావ అభయం బ్రహ్మ స్రాష్నో తీక్యర్గః. ఉల్ అకి అరమల్పం అల్పమమవ్యంతరం 

భేదం యై 'వైష నరః వశ్యతి అథ తదా తన్య భయమితి యోజనా. ఇదం వృత్తి 

కారమతం దూషయళి---ఇదం త్వితి. ఇహ వరవ్యాఖ్యాయాం నికారార్భశే మయటి 

బుద్ది సే సత్యకస్తాత్కార ణం వినా నకవ,కరణస్థస్య మయట$ః ఫూర్వం వికారార్థ 
యాం డ్ 

కత్వం, అంతే ప్రాచుర్యార్థకత్వమిత్యర్థ జర తీయం కథ్గమివ శేన దృష్టాం తేన ఆశ్రీయత 

తదాశత్మనా యోగః తద్యోగః తద్భావావ్తిః ముర తం, “యదా య్యూవైష నీక 

సిన్నదృశ్వేఒనాపగానివే' ఇత్యాదిశా స్త్రం శాస్సీ; తన్తానస్నైనందమయో జీవ 

కింతు వరమా శ్తె వేశ్యర 8. 
జ ౨౪9 

ఇదం తేషక చేశిమశం. ఛగవత్చాదీయ మ తే క్వేవం సూక్తయో జనా 

మయో . త్తే ప అనంద ఒభ్యాసాల్ . ఈతత్యధికరణే ముఖ్యతణాల్ బ్రహ్మనిర్హ యే గాణ 

ప్రాయ పాఠస్యానిశ్చాయక త్వం యథా, న తశేహాధారత్వ్వావయవత్వయో:ః పుచ్చశబ్ద 

. క్రీ ల టి 

లతకత్యసామ్యాదవయ వ ప్రాయ పాఠ స్యానిశ్చాయక శమ సతి లేనాస్య వశ్యుదా 
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బ్రహృవిషయత్వం చా క్రియత ప్రతీ. మాం 

చెన్న. అన్న మయాదీనామపి తర్హి బ్రహాత్వ ప సంగ, అతావాజా 
యుక్షమన్న మయాదీనామ బృహ్మత్వం తపా తీసా దాంతర స్యాంతర స్యాన్య 

స్య్వాన్యస్యాత్మ్న ఉచ్యమానత్వాత . ఆనంద మయాత్తు న కళ్చిదన్య్యాఒ 

న్స్ అత్మ చ్యతె. తనా నందమయన్య బృహ్మాత్వం, అన్య థా రు వ్రకృృతే 

హాోనా౭ ప వ్రకృతవ కి యావ ఎ ప్కసంగాదిత, అక్రా,చ్యతె. లాయద్యవ్యన్నమ 
లగ 

యాదిభస్ట్ ప్రవ ఆనందమయాదన్ఫో౭_ న్హ నరఆతే తి న భూయ తె, తథాపి 
ల్ 

న జొ > రర నానంచమయస్య బ బ్రహ్మత్వం; యత ఆనందమయం ప్రకృష్యష్రాయలే 

'తస్య ప్రియమేవ శిరః మోదో దయణః పతః వ్రమోద ఉత్తరః 

వవ్ ఆనంద ఆతా బ హా పుచ్చం వ తమ 
జ ఆ ఈ 

ట్రై 

మంతవరదే వ కృతం “సత్వం జ్ఞ జానవమునంతం బ 
WU) ల 

సాతి తడిహ 
రం క్ష - UR 

ఒం బు పర లి న్యా వా ప జస జడ Pre పుచ్చం మ్రల సై తుచ్చ ల, త వ్యెజిజ్ఞ్హవ ఏయిపషయైవ అన్న మయాదయ 

ఆనందవమయా౦ తొ వంచకోతా; కల్పం లె, త కుత; ప్రకృతవోనా 

ఇతీదం వ క్షవ్యమిత్యన్వయః. సృశ్నం మత్వా శంక లె---మాంల్రైలి. న్ఫుటము తరం, 
కిమాంశర ఇతి నక్యూయే కింవా వన్తుతో ౬ ప్యాంతరం దవా న శూయశ ఇతి 

వికల్ప ఆద్యమంగీకరో తి అత్రొచ్యలే యదృపీతి. వికారప్రాయ పాఠానుగృహీత 

మయట్ళ్ కు, లే; సావయవత్వలింగాచ్చే త్యాహ---కథాపీ లిం ఇహ్టార్భ స్య దృష జాతం 

సుఖం (ప్రియం, స్మస్ఫత్యా౭._౭._ మోదక, స చాభ్యాసాల్ వ సపృకృష్ణకి వృమోద$, అనందస్తు 

కారణం. దింబఫె నై తన్ఫమాత్తా, బిర్ర 8పుచ్చయోర్మ ధ్య కాయః బా వద్ధమితి (గ్రుత్యర్థః 

ద్వితీయం పృత్యావా=శ త్ర యిదితి, యన్నంతే, వకృతం ర హానవ పల 
ఉట గాం స అద్య అర్య టు చం కో నర్వాంతరం బ్రహ్మ తదివా పుచ్చువా క్ట ల ద్రహ్మాశఖ్రత్స) శ్యభిజ్ఞాయ 3 లే తనె నై స్టవ విజ్ఞ 

వ నేచ్చయా పంచకోశరూ పా గుహం ౩ (మ్రైవంచి తాః, త్ త్రో తాత్పర్యం నా శ్తీల్రి వక్రుం 

కల్ప సంత ఇత్యు క్షం. ఏవం పుచ్భవాక్వే వృ పృకృతస్వ ప, ధక జ పూవరే నతిన వ ఎపృకృఠ 

వారణనంగలతి 8, ఫలం త్వధ స్తాదఖిహితం. ' బువా పుచ్చం పృ పృ తిష్ట” ఇళ్య త కిమానంద 

మయావయవ స్వేన బ్రమోచ్య లె, ఉత స్వవ్ర ధానర్వేశేత సంచిని 3 అవయవ గ్వే 

నేతి ఫూర్వః వము, సజ్టాంకస్త... సౌత్రాశోచమయన కే భన ఆనందమయ వాక్కస్థ బ్ర బహ 

పుచ్చమిత్యత్ర, తవా హూశబ్ద పలక తే; న స్వ, ఈ థానబ్రవ హవ పరః నుత, అభ్యాసాల, 

లం 
తనై సవ 'అనన్నేవస భవతి! ఇతి శ్ఞోశే అభ్య సమాన ర్యాదెత్యర్థ!. 
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సృకృతేప్ర కి కియాప వ్రసంగః. నన్వానందమయస్య్వావయవ తేన ' బ్రహ్ 

పుచ్చం ప్ర వతిసే 'క్యచ్యలే. అన్న మయాదీనామి వేదం వుచ్చం ప్ర నే 

పైత్యాది, (తత్ర కథం బృహాణః సృ ప్ర ఛానత్వం శ్రకర్టిం! విజ్ఞాతుం 

వశృతత్యాదితి బ్రూమః, నన్యానందమయావయవ త్వెనా వీ బ్రృహాణ 

విజ్ఞాయమానే న ప్రకృతత్వం హేయ తే ఆనందమయస్య బహాత్యాదితి 

అశ్రోచ్య ఏ లేత థా నతి తదేవ బృవోనందమయః ఆశావయవి తదేవ 

చ సేహవుక్ళం చ ప్రతిష్టానయవఇత్యే సామం జస్యం స్వాత్. అన్వతరవ పురి 

(త్ర మాత్ర్రుయు శకం బ్రహ వుచ్న ం ప్రశ సత్వ త్రై అ 
= ee 

యతుం A) హూళ బసం యో గాన్నానందమయ వాక్కే బహళ బసం ఠరనా 
WU బీ ౮౮-3 

గాఫావాత్ . అపి చ దృహ్మవుచ్చ 0 పతనమై క్యు మన్కు సేత 

స్యెష శీ న్లో క్రో భవతి ఆసన్నేవ స భవలి అనద్భ్బ) భా వెద చెత అన్ని 

YE ప్రాతి ఎచేద్యెద సంతమేనం తతో విదు8ితి. అనీ న. నోశే అనను 

కృృయా్యానంద మయం బ్రహ్మణ ఏవ భావాభావవేదన యోర్షుణదో షాబి 

థానాద్దమ్య తే యహ పుచ్చం వతివైత్యత్ర త బ్రృహాణ నవ సప 'థాన 

త్వమితి. న చానందమయస్యాత్మనో భావాభా భావళంకా యుక్తా ప్రియ 

హానాది దోవ ఇత్యర్థరం (వ్యా వృ 

నన్వితి. అత్ర, బృవళష్టైల్ ప్ర పృకృతస్వ ప, ధాన బ్రహ్మ _వత్యృఖిజ్ఞానే నతి పుచ్చశబ్ద 

ఏరో ధప్రాప్తా వేకస్మి న్వాశ్య (వ్ర మచరేసు స్ప శుతభట్దయరాద్యస్యానువ వసంజాతవిదో 

ధినో బలీయస్త్వాత్ పుచ్చశ బైన సూ వ్రసుణక్వర్య బాధ ఇతి మత్వాహ--- వ్రకృత 

ల్వాదితి, వ వృకరణస్యాన్య థా సిద్ధిమాహ=నన్వితి. వఏకసై సవ గుణక్వం (వ, ధానత్వం చ 

విరద్ధమి త్యాహ ---అత్రో తోచక ఇతి, శక్ర విరోధనిరాసాయాన్యకరసి న్వాశ్యే బ్రహ 

స్విళాశ పుచ్చవాశ్యే బ్ర జ పహ స్వీ కార్య మ త్యాహ-- --అనృతనేతి, వాక్య శేసావై వ 

మి త్యాహా---అపి వేతి, త క్షత బ్రవ్యాణి వ్ కోడవ్స్ క్యర్థ పుచ్చ శబ్దస్యగతిం పృచ్చ తి 

ధానశ్వం పుచ్చ శు శివిరుద్ధమి తి శంక తే... 

యతశ్సు పుచ్చశబ్ద స్యావయవవరక్వమితి కత్రాహ----వికారళభ్దా న్నేతి చేన్న 

స్రాచుర్యాల్ : వికారశభాత్ అవయ వషరప్పుచ్చ శ బాత్ కత్స మానాధికరణబ, న్యా శబ్దో 

న స్వప్ర ధాన్నబృహ్యవర ఇతి చేజ్ న; ప్రాచుర్యాల్ అవయవస్రాయ ప్ర యోగూాల్ 

పుచ్భమిత్యుచ్య శే; నావయవవివశీయా. అతః వ ప్రరిష్టానమలివ్యాడోరాల్ పుచ్చశబ్ద 

స్యా ధారవరతయా న్వ ప్ర ధాన "లేన బ లృమోశ్యక 1 ఇత్యర్థః. 
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మోదాదివి షణస్య ఆనందమయన్య సర్వలో కప్రనిద్ధత్యాత్ . కథం 

పునః స్ట ప థానం సద్భహా రి ఛచ్యల్వేన నిర్షళ్వ లె 

వా అం Mn 
ద్రిహ్మావుచ్చం ప్ర పలి ఫాలో. నైవ ఘు దోవ . వుచ్చవత్సుచ్చం వలిభ్రావరా 

యణం వకనీడం లౌ కికసా సాషనందజాతన్న బ వోనంద ప్ర లషతద నేన వివ 
న dG తి 

క జ వ్ర ఇ oR ప ఇరా | చ 5 ఫ్ర - రర? యస్త నావయవత(ం. తెసి బానంద న్యాన్వాని భూతాని మాత్రా 

మువజీవంతి తి శ్రుత ర్యంతరార. అవి య. బ ర 

9 క దా 
వ్రియాద్యవయన తేన సవి శమ 

బహ వాక్వశె వే శ్రూయతే వాజ ననయాన mas 
JH | బి 

“'యతొొ వానో నివ ర్రంలే ఆస్రావ్య మనసా నవా ఆనందం బ హణ 

5c Ey దో జగ గ శ నష “ = “ct o™g నిదాకా న బిఇ ఖత కుతళ్ళనెతి అపిచ ఆనంద పృచుర ఇతుష కే దుఃఖ 

Pe: న అం లన మంచ అన _ ఎంపీ గ 1౦ జ కథం ఫునరితి. త్వయాపి పుచ్చళబ్దన్య ముఖ బ్ వ క్త్రమళ కః బ్రహ్మణా ఆనందమయె 

లాంగూలత్వాఫావాత్ పుచ్భదృప్పిలక్షణాయాం చాధారళ్వలతణా యంక్తా (వతిస్టావద 

యోగాజ్ , (బవాశ బ్దస్య ముష్యార్ధలా ఖాచ్చ. త్వశ్చ సే (బృహవద స్యావ్య వయ యవలవుక 

త్వాదిత్యావానైష సోమ ఇతి. పుచ్చమి శ్వా ధారళ్వమా త్రము క్షం వతి క్షే ల్యేక 

సీడత్వం నకం ముఖ్యం నీడం అధిష్టానం సోపాదానన్య జగత ఇక్యర్థః, నను వృత్తి 

కారాణామవీ తై త్తిరీయకచాక్యం బ్రహ్మణి సమన్వితమిష్టం, తత్త కిముదాహరణ భేదే 

నేత్యాశంక్యాహ_అపి వేతి. యత్ర, సవిశేషఠం తత వాజ్యనసనోచరత్వ మితి 

ప్యాచ్ప్తేరత వ్యావకా ఫొవోక్ష్యా నిర్విశేషము చ్యత ఇ త్యాహ---నిర్విశేషమితి. నివ ర్హంతే 

అశకా ఇత్యర్థ 8. సవిశేషన్య మృహిాత్వాదభయం చాయు క్షం, అతో నిర్వ శేషా 

నార్థం పుచ్చ వాక్య మేవో దాహరణమితి భౌావ$, ప్రాచుర్యార్థకమయటానవి శేసోక్సా 

నిర్వ శేష్మక్కుతి బాధ జాక్షః. దోషాంతరమాహ---అవీ చేతి. ప్రకృయార్గ ల్వేనవ థా 

ఇతశ్చ పుచ్భుకబ్దస్కా ఛారవరత్వమి తానా క శువ్యవదేశాచ్చ. తస్య 

ఆగ జ పాం నే జో లో _ 5 ఆం టా వి వీరా జరీ బ్రహ్మాణం స్వవి కారజాతం పతి బాతు ల్వ్వన “ఇదం నర్వమన్ఫజత ఇతి వాహ వవ 

దేశా దిత్యర్థ 8: 

ఇత శ్చో పుచ్చవాశ్య బ్రా న్వ ప్ర ధానమి త్బాహా----మాంశ్రవ రి కమ మవ చ 
/| — ఇలా చుం ఇ జో ఇ 9 ' గ మ్ ఒం —_ “ అలో నాని ల్ గేయ అ యల్ “సత్యం జ్ఞనమనంశం ఇ త్యాదిమం త్ర వర్ణ వలి పాద్యం బ వ్య క తడావ 

¢ ww క్ర ర 4 1 ే లహ 
బహ పుచ్చం ఇతి బ్రాహణవా ర న్వప్రా భా న్యేన యట మంత బొాహణయో 

౩ శాళ్య్నాదెిత్నర 9 రై కార్థ్యాదిళ్యర్థ 



ం ee మ 
118 రత్న వ్రృభాభూపషి, త్రై శాంకర బ్రహృనూ త భా పెరి [అ.౧. 

గిం అభ ల > n/n అ TINIE వ ల్పియ_స్త్వమవి గమ్య లె ప్రాచుర్యన్య లో త్ర యోగ్యల్ప స వెత 

త్వాత్ . తథా చ సతి “యత్ర నాన్యత్పళ్యళ నాన్యచ్చ ణతి నాన్య 
బల నీ ౮ అస్త ~~ : | ద్యిజానాల సు భూమే లి భూమ్ని హణ తద్వ ఫ్రలిరి క్షాభాన్యత్ఫతి 

రుపకు భ్యత వ్రృతిళంరం చ పలి శ దాదానందమయన్య భిన్న త్వం, 
వ | జ” పూ వ్ర ద్ర 5 గ ర్ంగ గా వన J బ్రహ తే న వ్రతళేర ౦ ఖద్బు సత్యం జ్ఞానము ౦తం Oi 
ఇమా నం 3, ఈద బాగే నళ A లు వసన అరి హద త్యానంత్య క త ఎక్ దెవస్ప నా రష గూ స్ప: ప్రవ్యాని సర్వ 

భూకతాంత రాత్త త శ్రుత్యంతరా న న నంచమయన్యభి పస 
(| = Te పు Zr DY an J థ్ శర్మా ,య త. ప్రాతపది కార్భమా త్ర మేవ హూ సర్వ త్రాభ్యస్య — య 

చెష ఆకాశ ఆనందో న స్యాత్ నై వూనందన్న మూమాగ సా భవతి 
. ఇద స్ట వా వ, 3 రా 6 ఆయ రా ఆనందం బ్రహ్హణొ విద్యా౯ న విఖేతి కుతక్చ నేతి “ఆనందో ద్రకూత్ 

వ్యజానాి దిత చ. యది చానందమయళబస్న బి ప్యావిషయత్యం నల నిశ్చితం భవెతత ఉ త్ర రేపూగనందమా త్ర వ యో గహ్వప్యానంద 
టో we లా ల లాలీ ఆట లు ల మయా ఖు ఫో లతే, న్ ఈ సనందమయస్య ర్వా మ్రియ 

శిర న్వాదెఖ ఖరిత్వవ బాము, త్ర్న్తా చ్చు తంత విజ్ఞానమానందం 

నస్య ప్రాచుర్యస్య చృకృత్యర్థోో విశేషణం, విశేషణన్న యః వృతియోగీ విరోధి 
తస్యాల్పత్వమ సేత తే యథా విప్రమయో (గ్రామ ఇతి శూ ద్రాల్పక్వం, అస్తు కో దోష 
స్రల్రావా--శథా వేతి, (వకభతృర్థ ప్రా భా న్యేత్వయం దోవో నాస్తి, వ్రచుర ప, కాళ 
స్ఫవి లెళ్ళ త్ర శమసో ఒల్పస్యావ్యభౌానాజ్ వరం త్వానందమయవదస్య ప్రచురానం దే 
లతణాదోషస్సా బ్రదితి మంఠవ్యం. కించ భిన్న త్వాధ్ధటవన్న బ్రహ్మలెత్యావాడా ప్రతి 
శరీరమితి. నన్వభ్యన్యమానానందవదం లత ణయానందమయ పరమి శ్య భ్యాససిద్ధిరిశ్యత 
ఆవా.యది చేతి, అనందమయుస్య బ్రహ్మ క్వే నిర్లీ "తై న త్యానందవదస్య కశ్సరక్వజ్ఞానా 
దభా నసిద్ధి 8, కత్సిద్ధ కన్నిర్ణయ ఇ వరస్పరా శయ ఇతి భావః, ఆయమభ్యాన; త్రి 

పుచ్చ బ్రహ్మణ ఇ త్య్యహా=-తస్తాదితి. ఉవనంకృమణం బాధ్ధ$, నను “స య నీవంవిదితి 

నను పుచ్చవాశ్యే ఆనందమయ; స్వ ప్రథాన ల్వేన వ్రతిపాద్య! కిం న స్యాది 
ప్రత్ ఆహ వేశతరో2నువవ వేం, ఇళర అనందమయోడాత, న పృతిపొద్యః, నీతా 

న నో అ అల్లో థ్ అల్ల అం టల గా, ఇ మే వ్రన్మాగీమవాకి ర క్చుప ఖ ల్య్వౌద్యనువవత్తైం క్యర్థ 8. 

_ ఇశశ్వానందమయో2. క్ర న వతిపాద్య ఇ త్యావా_ భేదవ్యవ దేశాచ్చ, “రనం 
బ్యావాయం అస్ట్వైనందీ భవతి' ఇ శ్యానందమయ బ హణోర్ధబ్ణ ఎ్రోబ్లిష్యి లేన రూపేణ 
భేదవ్యవ దేశా దిత్యర్లః, / థి 
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బౌ 3 కాం ల మ van అ అ ww = ¢ అధ వ్ రక వ్రనందజ్రాతివదిక స్వ బ్రహణ శ యోగదర్శనాతి యచన 

ఆకాళ ఆనందో న స్యా దితి బపహావిషయః వరనూగోన తా(నంద 
' J (UU) 

మయా ఖ్యాస ఇత్యవగంతవ్యుం. య _స్ప్రయం మయడంతనై సైగ్టవానంద 

కబ్బసాభ్యానః “ఏ 'ఏతమానందమయమాగోనమువసంశ్ర్రా కామతడిితి న తేస్య 

బ హావిషయ త్యమ న్స్ వికారాత్మ నామేవాన్న మయాదీనామనాత న 
(ఆ 

మువన సం కృమితవ్యానాం సవా హా వఠితతా (త్ నన్యానందమయ సో 

ప న్లో కోభనతి యతో వాచో నిన రంత" బల త్వ్వాదినా చ వ వ్రవంచ్వ 

నత్వాత్ (యత్త్యానంచమయనన్ని ఇానే శ్ర కామయతబ హుస్యాం 
ఇ ర్ నా FN J వ జూయీయీతి తీయం శ్రుతిముద హృ్ా, సా" ద్ర హూవుచ్చం రలు 

బర్త జగ DS = న్ | స్ sf స్స కంల 9 (బృవ్యావిదం (వక్క మ్యోవస ౦ కృమణవా కాన ఫలం సిర్దిశ్య తే త్త న్యా బృహ లన సిద్ధ 

తీతి శంక'లే_నన్నితి. వసం కృనుణం ప్రా ప్రిరత్యంగీకృత్య విశిస్టప్రాఘు క్యా విశేషణ 

ప్రా! ఫలమిత్యాహూ-_--నైష దోష ఇతి. ద్ద నేన కోశా నాం బాధ స్పనితి సిహ్టాం ల 

బా ధావభ్ళిపృళ్య గానందలాభో2ర్థాదు క్ష ఉఊత్తరళ్లో కేన న్ఫుటీక్ళత ఇత్న్యావాకఠద 

రీ వాయి a జల అల న గం న 4 పతిం తద పెతత్వాదితి. కామయికృపుచ్భ బ, హవిషయ త్వాదిత్యర్థ 8 యదుక్తం వంచమ 

స్థానస్థ త్వా దొనందమయే బ్రుహ్హవల్లీ సమాప్తా భృగువల్రీవదితి కత్రాహ---య త్తి కతి, 

యాత్విత్యర్థః. మ యట్ళు) త్యా సావయవత్వాదిలింగేన చ స్థానం చాధ్యమితి భవః. 

గోచరాతిక మో గోచరత్యాభావః. ఫవూర్వమాత మే సుశయాభావాదితి యుశ్త్యూ 

ప్రాయ పాఠ న నిశ్చాయక ఇత్యు క్షం. కర్ణి అత్ర వుచ్చవదస్యాభారావయవరూోూ 

ర్భతణాసామ్యాల్' సంశయో స్తీక్య వయవప్రాయ పాఠోనిశ్చాయక ఇతి పూ ర్వాధికరణ 

సిరాంతయు కఫా వెన పూర్వవతీయ తి వుచ్చ శస్షాదితి. తవా చ (మృత్యు దాహరణ 

నంగతి; పూర్వవమే. సగుణోపా క సః సస్టాంలి నిర్గుణ పృమితి$ ఫలం, వేదాంత వాక్య 

నను “ఆనందో బ్రహ ఇత్యత, శ్యానందన్య (బాహా త్వ్వాదానందమయ స్యాపీ 

ఎద్య a 5g న్ బువ్యాశ్వమనుమోయత ఇత్వత ఆహ---శామాచ్చ నానుమానా పుకు. కామ్యత ఇతి 

కామః అనందః తస్య బ,వాత్వదర్శనాల్ న అనుమాచేన ఆనందమయ స్యావి బ్రహగ్వో 

చసేక్షీఠవ్యం, వికారార్భమ యడ్వి థా నాదిళ్యర్థః. 



120 రత్న పృభాభూషి తే, శాంకరబ్రవానూత్రభామ్యే [అ ౧, 

తషనేన సన్ని హీతత రేణ బ హు సంబథష్షమానా నానంద మయ సగ 
చ a WY d ల 
బృహతాం బోధయతి తద వేత త్వ్యాచ్చూ _తృర్మగ్యంథన్వ 'రనోవై సూ 

ఇత్య్యాదెర్నా నందమయవిషయ తా. నను “సో. కామయే” తి బృహాణి 

పుల్ణింగని్టేశ' నోవవ ద్య లే. నాయం వోషః, 'తస్తాదాష ఏతస్తా 

చాత్తన ఆకాళస్పంభూతి ఇత్యత్ర పవుప్లీం గనాప్యాత్మశ బ్లేన బ్రహ్మణః 

ప వ్రకృతత్యాత్ . యా తు *భార్షవి వారుణీ విద్యా ఆనందో బ్తాతి 

వ్యజానా దితి గారం మయడ శ్రావణాత్. వి ప్రీయశీర సాద్య శ్ర గ్ర వణాచ్చ 

యు _క్రవూనందస్య బ్ర హా హతం. "కస్తాదణుమొ శ్ర మకివిశేషనునా శి శిత 

న స్వత నవ జయభప్నాన బ్రహ్మా ఉపవద్యలే, న వేహా సవిెేేషం 

జహా వతివిపాదయివితం వాజ్బ నసగోచ రాతి త్ మణ శ్ర లే. తస్తా 

దన్న మయాదికి సిం వానందమయే వి వికారార్థ ఫ్వ క ముయడ్వేక్లేయా న 

హా చురాష్టర్ధః. సూతా,ణ్ తే(వం వ్యాఫ్యేయాని తహ వుచ్చం 

పతిమైత్యత్ర కిమానందమయస్వ్యావయవ తేషన వివత్యతే బృహ, ఉత 

సప ఛానల్వేనేతి, వుచ్చశ భ్రాదవయవ క్యెనేతి ప్రా పామే స్తే ఇదముచ్య శే. 

we వే అ ఆద ac జ నా సమన్వయో నే; (శు, క్యాదిసంగ తయ! స్పుటా నీవ, సూత్ర స్థానందమయవ దెన 

త ద్వాక్యస్థం భహాపదం లక్ష్య ల వి కియశే౭_ నేనేతి సికారో=.వయవః. (రాయా 

జి ఇఒ/ ౨ ట్య నలం ఒడ వ ల్రైరితి. అవయవ క్రమన్య బుద్దా హా వీరి క్యర్శ ౭ అత్ర, క్స్ వకశసృ బహూణో 

జ్ఞ నార్భం కోశాక వతీ లైన కల్ప గంలో నాత్ర తాత్ప్సర్యమ స్తే, శ తానందమయస్యావీ 
టం 

అవయవాంతరో క్త నంతరం కసి ంశ్చిత్సుశ్ళో వక్తవ్యే పృకృతం బృవా పుచ్భవదే 
ం న యా నోక్తం తస్యానందమయా ధార ల్వేనావళ్యం వ కవ్య త్వాదిత్యర్థ 3. తద్దితువ్వపదేశా చ్చ 

టో టీ ఖో ఎచ్. పో 5 wa 

తస్య బవ్మాణసృర్వ కార్య హౌతుత్వవ్యవదేశాల్ శ్రీయాందివిశి స్త త్వా కా రేణానందమ 

యస్య జీవస్య కార్యత్వాత్తం శ్ర త్రి శేవత్వం బవాణో న యుకృమిత్యర్థః. 

శమూంత్రవర్షి కేవ చ గీయే జస 

పకా యచ్చ “సత్యం డానమనంకం 
తా మా 

బ్రవ్గావిదాష్నోతి పర మిళి యస్య జ్ఞానాన్ను డీ 
డం బహూ తద? ల ద్రహ్మేసరి వంత్రోక్షం ప్రకా కవత్రైన సుళ్ళ 

వతో౭వీ నానందమయో ఒత్త వృతిపాద్య ఇత్యావాఅసీ న్నన్య చ 
డా 9 © ల చ్ ఎద్య జ జ జ్య అగ తద్య్యోగం శాస్తం అస్మక పుచ్చ వాన్ నే యబువాణి, (వబుద్ధస్య అస్య ఆనందమయస్య 

“యదా హ్యేపటా ఇతి శాస్త్రం తద్యోగం కద్భావావ తిం శాస్తి; అత్ 2౬ క్రానంద 
oan) 
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అనందమయూ౭2 భా ఫ్రసొత్. * ఆనందమయ 6 ఆత్తత్య త వ. 
ఉత 

తినని సర శాసమేన ర్థుప్లోనదిక్యతే 
AY ac ఆని ఫ్ర న త్య న్నిగమనన్ల్ శే వ్యాన ఏవ కేవల స్వా ఖ్ స్వమాన 

తాత. జ కారా! న శ్రా న్నా లి -చెన్న ప్రాచురా త వి కారళ బేనావ 

యు Ar న సై వళ బ్దోఒభి వేత . వుచ్చమిక్య యనక భా న్స్ వ నళ 

లి కే ‘ డో వ గ Oe ఠి 5 మ్ ర్, బ్రహాణ వతి యదు క్షం తస షరివోదో | స్ త్ర్కచ్వ 

సాయం వోవ;? బాదు స్పాదహ్నవయనకోబ్ద్ నరక త్రి వో పాయా యా 

మ్ _త్తీరరయనస్రాయే నచనమిత్వ గ్గ. అన్నమయాద్నాం హీ శిర ఆదిషు 
వా 

పుచ్భాంతేషు అవయ వషరా షు అనందమయి భావ శిరఆదిన్యవయ 

"లి గ్త్ & నలిన “రుహా ద) చి ంత రాణ్యు కా అనయన ప్రయ "లౌ [హ్ బృహావు స్రుచ్చ 0 oe 

తొ హా నానయంనవివతయాం యత్కాసణవమభా ససాదితి సప 
Mi car లా 

నత ౦ బ్రవ్శణస్పమక్థితం. 2: కబ్జతువ్యపడె దశాచ్చ * సర్వస్వ రూం నోర 

N 

మస్ఫజత యదిదం కింతు, న చ కారణం సనా క రస్య్వానంద 
ద్ర 

‘J 
జా స్ట సానందనుయస్య "కారణ లె రన బ్రహ న్యవదిళ్వ లే ఇదగ్ సర్వ 

మయస్య ముఖ్య యా వృత అవయవ వద్భు ఆ అవరాణ్యవి 
గ్ష అ న్న ఇతో 

నూ క్రాణ యథాసంఫ వం ee బ్రహణ ఉవపాద 

కాని దపషవా్నని SE 
వాక గీయతే బపావదసంయోగాల్ , నానందమయ వాక్య ఇత్వ ర్గః. “నేతరో2ఒనువ 

వే.” ఇతర అనందమయో కీవోడ త్ర న ప్రతిపాద్యః సర్వ సవ ఎ త్వాద్యనువ వవళ్తే 
రిత్యర్థం భేవవ వ్యవ దేశాచ్చ.” అఆయమానందమయో బృవ్మారస౦ం అస్ఞ్వైనంది భవతీతి, 5 

ఇదో శేశ్చ త కస్య్యావ, తి పాద్య లెత్యర్థః. ఆనందమయో (బృహ తై శ్రీకీయకసంచకుస్థాన 
— 0 

తౌషల్ భృగువ్భుస్థైనందవది త్యాళంక్యాహ--- కామాచ్చ నానుమానా పేకొ. కా 

త ఇతి కామ ఆనంద? తస్య భృగువల్ఞ్య్యాం వం-చమన్య బి (బవాశ్వదృ పై వ రానందమయ 

చ ua ఎ బ,హుత్వ్వానుమానా పేమొ న కార్యా, ఐకారార్గకపాయి డ్విర ధాదిక్యర్ణః. ఇద 

వాత పద్యం న్యాది త్యాశం శవా ఆని న్మిన్నన్య చ తవ్నోో 

చ “నటి గంగలు గజ స త్రీ క్ష ఇత్సున నం స్ఫాతే పుచ్చవాకో క్ క 

భవత ఆనందమయనస్య “'యదాహీితి శాసనం ఆఆ 
న 9 భావం శాన్సీ, అలో నిపుణ బ,ౌక కృష్టా నార్భం జీవ భదానుచాద ఇన క్నఖికే చ్రే త్యాహ 

| 
9 _ wild 

ఆపరాణ్యపీ శి. ఇతె షహపై థికరణమ్. 

మయస్యా వ, తిపాద్వ తాల్ వుచ్చబ చావ స్ట వ, ధానం నిర్విశేషం చే యమిలిసీదమ్. 
ర్య న్ సంతత ఏం వ. 



122 రత్న వృభాభూపి తే, శాంకర హనూ త్ర భామే [అ. ౧. బ్ర 
/ తి 

సూ. అంత స్తద్దర్గోపచేశాల్. ౨౦. 
ఇదమామ్నా య కే. “అథ య ఏహో౭ఒ౦తరాది త్యె పహారణ్బ యః 

అ క వల [9 కట ఇ సులీ పే అ ఇ a పురుపో దృళ్వతే హిరణ్యళ్ళ శు, ర్హిరణ్య క్ర ఆప్రణఖాత్సర( ఏవ 
జ { అర స ళా అల ఇ AY ఇ | fx > 
సువర్ణ _స్సన్వ యథా కప్యాసం ప్రండరీకమేవ మతీణీ. తస్ఫోడితి నామ, 
సవ ష స ర్వెభ్యాః పావ్యభ్వ ఉదిత ఉదేతి వా వై సర్వేభ్వః పావభో 

ఏవం వచే త్యధిదైవతం. అథా థ్యాత్మ మది... “అథ య ఏపో౭ంతర 
కీణి స్రరుషో దృశ్వ్యత ఇత్యాది. కొత్తి సంళ₹ యః.___కిం విన్యాక రృాతి 
శ యవకాత్చా?ప్తోత్కర్ష 8 కన్చీత్చంసారి సూర్యమండ లె చత్సుపి చ ఉ 
పాస్య త్వెన శ్రూయ తై, కిం వా సత్వ సిద్ధః హర ముశోరర వట, కిం ఆావత్ర్యా 

[1 

వం? సంసారీతి. కుతః? రూవవ త్రష శోవణాత్ . ఆవత్వప్రరువే, తావద్దిర 
ణ్యళ్ళ్శ్రురి త్యాది తాపము దాహృతం, అయుపురువేఒవీ తదేవాతిదేశేన 

౨౦. అంత న్తద్ధర ప దేశాజ్ , ఛాందోగ్య వాక్యముదావా రతి. అథ య ఇతి, 
ఇ 

(3 వ శ న్ ళో జబ మ్, 

అ భేత్యు పా సి ప్రారం భార్థః, హిరణా యో జా్యేతిర్వికారు, పురుషః వూర్ణోోఒవ్ మూర్తి 
ఆ ల ఇల ౧ అశ 8 భా 

మానుపాసశైర్ష ృళ్ళ్య లే. మూర్షిమాహ_--హిర క్యోతి, వ్రణఖో నఖ్యానం "లేన నహీ 
త్వభివిభావాజ్ , నేత్ర యోళ్వశేషమాహ---తస్వేతి. కీర ర్క_టస్య ఆసః పుచ్చ 
భానో ఒక్యంక తేజస్వీ తత్తుల్యం పుండరీకం యథా దీ _ప్రీమ దేవం తన్య పురుషస్యాక్షిణీ 
నసద్నోవిక సికరకాంభేోజనయెన ఇక్టరః. ఊపాననార మాదితగమండలం సానం రూవం 
చోక్స్యా నామ కరోతిశసోదిశి. ఉన్నాము నిర్వ కిన బతి. ఊవిత ఉద్దశః 
సర్వ పాప్రా స్పష్ట ఇక్యర్థః. ౧ మక్ఞానఫలమావా- -ఉ దేతిహేతి, జేవ తాస్థానం ఆదిత్య 
మధికృతో్యో పాస్తుు _క్ష్యనంతరమాత్థానం జేవామధికృత్యావి తదు డీరిత్యాహఅాళ తి. 
జ a నా కా లాడ్ 

అభ ఉగ 
ఫూర్వ త్ర, బ్రవా పదమానందవదాఖఫ్యాస క్ష తి ముఖ్య త్రికేయాదిబహు వ్ర మాణపశాన్ని 
ద్రణనిర్ణయవ ద్రూవవ శ్రా డిబహ్న వ మాణనశాజ్ఞీవో హిరణ య ఇతి ఫూర్వసీస్థాంత 
దృష్టాంతసంగ త్యా ఫూర్వముత్సర్ష త సద్ధనిర్లుణసమన్వయస్యా పవాదార్భ ౦ ఫూర్వవ 
యతిసంసారీతి, అత, పూర్వ త్తరవమయోన్టీవబృహూణోరు పా స్త్రి; ఫలం, అక్షీణీ 

అధ మ్ నలక అ లలో ల ల జు ను 
ఇత్థం ఫూర్వసిద్ధనిర్వ ఇబ బి, పానమన్వయా వవావకమిదమాపహా___ 

పూర్వ త్ర ద్రైవ్యావదం, ఆనందమయజవదం, ఆనందా భ్యానశ్చేతి ముఖ్య త్రైత 
యాత్మ కబహుప్రమాణవశాల్ నిర్వి శవ బృవ్శానిర్ష యో యథా, తథా రూపవశ్తాది 



పా. ౧.] అ_నరధికరణమ్. ౭. సూ. ౨౦, 128 

ప్రాప్యతే “తవ్వైతస్వ తచేవ భూవం యదమువ్య రూవిమితి. న చ వర 

మెళ్వరన్య రాపవ క్రషంయు క్త కం అశ బ్దమస్ప్సర్నమరావపమన్యయి మిలి శ్ 

చే ఆథారత్వళ్, శ వణాచ్చ “యవ ఏపోఒం౦త రాది ల్యే యదహోం ంతరతి ణి. 

న హ్యనాథారస్య స సమహిమ్ర, ఫ్టస్వ సర్వ వ్యాపినః కుద మేళ్వరన్వా 
ల షన్ మ ల్ 

ఛార ఉవవి శ్వత. “స స భగవః కి న్ వ్ర త్ష్ట్టత బ్రతి * సమ హీమ్మ "తె 

'ఆకాశవత్సర్భగతళ్చ నిత్యః' వ్రత చ శ్రర భవతః, పళ్వార్భమం్య్వాదా 

శ్రుతెళ్చ. 'స నవయ చాముఫ్యొత్ప'ర రో లో కా స్తృషాం చేస్వు చేవ 

సౌ గ / > | ofa దం, పావు నాను కామానాం చేిత్యాది తృపురువ నై సశ్వన్వ్రమర్వాదా “స వష యె 3 

సాద రా ంచో లోకా న జ "పౌం REN వునుష్వు క"మానాం చిత యు 

క్రకువన్న. నచ పర రమేశ రస స్య వుర్యాడావదైళస్టర్యం యు కం. 

స ర్వెళ్వర ఏవ భూతాధివతి రేష భూతపాల వమ నెతుర్విధరణ ఏషాం 

లో కానామసం భేదాయే*త్యవి శహ శ్రుత. త్ర నాన్నా యిస్టదిత్య దవారం 

రె గో % ఆయే గ రాం 4 కే స yr ల ఛి తః వర మెళ్వర ఇల్యెవం పొ EE ట్రూమః. అంత _స్పద్ధర్మొవ షదశాదిితి “య 
వో 

ఏఫోంతరాది తో లె యవషోంతరతీణితి చ తూయి మాణః పురువః పర 
ర్త 

ఇ త్యాధార్మశ్యవణాచ్చ సంసారీతి సంబంధ3. శ్రుతిమావా--స నీవ ఇతి. ఆదిత్యస్థం 

పురుషః, అముహ్లా దాది శగ్యదూర్ణ వగా యే “కీచన లోకా _స్రేషామాశ్వరో జేవభోగానాం 

చేశ్యర్ణ$, స న నీపో౭_కీస్థః కురువు నీకసాదమ్లీ౭.ధ స్త సనా యే లోకాః యే చ మనుష్యుకా 

మాభోగా స్థహమాశ్వర' ఇతి మర్యాదా త్యూయ లె, ఆత$౩ శ్ చేశ్చ సంసాః రీ త్యర్థః. వష 

సర్వేశ్వర ఇత్యవి శేష శ్రు శు తేరతి నంబంధః. ఘాశాధిపతిక్యమ?, భూ తపాల ఇంద్రానిశ్చ 

వష నివ. కించ జలానామసంక రాయ లోకే విధారకో యథా సేతురేనమేపాం 

కావా 

లోకానాం వర్ణాశ్ళమాదీనాం మర్యాదాహాతుత్వాణ్ సేతుశేవ నీవ, అతస్ఫ క్వేశ్వర 

ఇత్యర్థః. స్మూకృం ఎ వాదే శే యవవ ఇతి, యద్య శే ప్వకస్కీ నాకే కప పృథమశ్రు తాను 

సా చరమ చేయం, క థావ్వత్ర, వ (వృథనుం శ్ర్రుకే కేం రూవవ త్త ఏం నిష్ఫృలం ఇకార 

మోశ్వరే నతుం శక్యం చ చర్వసాపానంత్వనార్యాశ్యాదికం తు నఫలం జీవే చేతు 

బహు ప్రమాణనశాల్ న నంసారీ హీరర్ణ్రా యక5 ప్రరుపో౭. స్తీ రతి పూర్వస్ ధ్ర ంక యుక్తా 

పూర్వవత శ్ఞానాత్ శే అనాస ౧ దృష్టాంతసంగతికి ఫలంతు పూరోో్ట త్రరసక రూూరవరప గ 

బవోపా పిల వేతి ర ఇాంవో గ్యె శూ శూయ టే" అధ య వనపోఒ౦తరాది 

"న్నే. హీరణ యః ఫదవ$౩. ,, స హీ a పురుష 
కి తాని, త్త ల్ వయం పురు వన్ ఏ ద్యాక ర్యాతిశయవళా 
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మేశ్ధర ఏవ న సంసారి. కుతః? తద్ధర్హావ 5దెళాల్ తన్వ హీ పర మేళ్యరన్య 
ధరా ఫఅహోవదిప్టాః తద్యథా-..తర్ళోదితి నామేితి శొవయిత్యా 'త్ర 

స్యాదిత్యపురుసన్య నామ *సవమ స ర్వెఛ్వః పాపవ్యభ్య ఉదితి ఇతి స ర్వ 

పావగమేన నిర్వ క్రి తదేవ చ కృతనిర( చనం నామా మవుషష స్యా 

వ్యతిడిళత “యన్నామ తన్నా మోతి. సర్వ పా"ప్తావగ మళ్ళు వరమాత్మన 

వవశ్రూయ తోయ ఆలెఒవహతపా షేత్వాదా.త థాచామువే, పురుషే, 
“నైవ బు కృత్చామ తేటుక్టం తద్యజు _స్పద్భ 9 బాత ని ఫన్ ్సమావ్యాత్తీ 

నాం నిర్హారయత. సాచ పరమేశ్వారల్యోప వవ లే సరషకారణతాగత. 

త శే చాధిచె దై వతేమ్భుక్పామే 

ణా ద్యాత శ క్ర చా థ్యాత్త్మ మను, క ర్రైమ్యాహ- తస్య బుక సామ 

సర్వా క త్వోషు శ్రే. వృథివృగ్నా భద్యార్న 
bey 

3 FS TE సా = చ క శప విత్భధిడై వతం. తథా థ్యాత్తమపి యావమువ్వు గో త్రాగ 

మళక్యం చేత వ్రబలం న చ “నహ వై చేవాక పాదు గచ్భతీతి శ్రులేరాదిక్యజీవ 
సావి పొపాస్సర్శి త్వమితి వాచ్చం. శ్రు శు లేకభునా క రానధికారిణాం డెవానాం క్రయ 

మాణపాప్తాసంబం భి తతృలాస్పన్మె వొ శాత్సర్యాల్. లేషాం నంచితపా పాఖా వే 

సీతే పుణ్యే మర్హషలోకం విశంతీి”త్త క్యయోగాదిక్వకి చ్రుతాగ్ట్రనా సర్వ పా పావగమశ్చ 

పరమాత్మన నవెతి. సార్యాత్య్యమాహ---త భతి, అత్ర కచ్చ బై శ్చామ్ష పురుష 

ఉచ్చ తే, బుగాద్య పేతయా లింగవ్యశ్యయ:. ఉక్టం శస్త్ర విశేష, తత్సాహచర్యాల్ 
సామనస్తాత్రం ఉక్టాదన్యచ్చ స్తం బుగుచ్చ ఆ, యజుశ్వేో యజు9 బృహ త్రయో 

వేదా ఇత్యర్భ -వృథివ్యగ్మ్యాద్యాత్మ క ఇతి. అధ్నిదైవతమృక్. వృథివృ్యంతరితద్యునత్ 

శ్రాదిక్యగతకుక్ల ధారూ-పా పంచనిథా శ్రుత్యుక్తా, సామచ- -అగ్ని వాయ్యాదిత్య చంద్రా 

దిత్యగ తాతిక్ళష్ణ రూవము కం వంచవిధం, అధ్యాత్యం తు బుక్ వాక్చతముళ్న్ళో కాకర 
శుళ్ళభారూపా చతుర్విథధాా సామ చ ప్రాణచ్చాయాలత్మ మనో2.శీగతాతిసీలహూవీ 

వతుర్విధము క్షం. వివం (క్క మేణ బుక్సామే అను క్కమ్యాహ శృతి తే స్యెతిం యా 

గర్వాత్శక బుక్ళామాత్తకా 7ష్టావనుష్యావిక్ళస్థన్య తావేవాతీస్థన్య శేషా వర్వణీ 

త్పాప్వోక్కర్ద 8 కచ్చిళ్సంసార్సీ ఉత నిత్యసిద్ధః పరమేశ్వర ఇతి సందేహే సంసారీతి 
ఫూర్వః వతం, సిహ్టాంతస్తు--- య నీపోఒంకరాది కే, .. ' 'య నీపో౭ంతరక్షీణి, 

ఇలి చ శ్రూయమాణ; వర మేశ్వర నీవ న సంసారీ కత, కద్ధర్థా పబెశాత్ , తస్య 
పరమేశర్దరస్య యే సర్వపాప వ రాహి క్యాదిధరా: "లేఫఘామనసీ న నార ఉవచేశాల్, 
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మ్లో'వితి. తచ్చ సర్వాత్మ కతే నత్యేవోపవ తె. “తద్యఇ మే పీకాయాం 

గాయం ల త్యెతం తవ తె గాయంతి తస్తాత్తె భనసనయి ప్రత చ లౌకకేప్వవీ 

. ఆన న్ర్వైవ గయవమానత్యం దర్శయతి. తచ్చ పర మెళ్వరపరి 

ఘట లే. * యద్యద్విభూ తిమత్స గ్రే (9 శ్రీమదూర్టిత మేవ వా, 

క క్తజేవాపగళ్ళ త్యం మమ తెజబేోఒ౦ళసంభవ”మితి భ గవద్ద తాదర్శ 

నాత్, లోక కా మేశితృత్వమవి నిరంకుశం శ్రరూయమాణం పరమేశ (రం 

గమయతి. యత్తూక్తం హార ణ్యళ్ళే శం శు, త్యాదెరూవన త్త షృశేనణం వర 

మెళ్య 5 నోవవద్యత తఅత్యత్రే బూ బూముః. సాక్సర మేళ్వ స్యా ఏ బ్యాన 

శాన్తాయామయం రకం ౦ సౌధ కోన గ్ర వ ఛం. చాయా యాన్టాయా 

© 
Ul 

మాం జాతువుర వ్ స కణార్ అవి చ యుత నివ స్తసరషవి సహసం 
a ంచె లి గ ఆ 

ma పం నరం నం స్తే ~ సంప యావ ర్మ, ర సాన పార మేశ్వ్వారం రూపముపది శ త భవతి తత్ర శాస్త్రం అక బమస్ప్సర్శ 

| | మరూపమవ్వాయ మిత్యొది. సర్వ కారణ తత్తు విశారథ రెరవ _కెళ్ళు 
cue 

7 

ర్యక రా సు కామస్సర సొన er న్ క్ష న 7 టో ళా Gr దిషశిష్టః పర మళ (ర ఉ పాస్య త్వెన నిర్టిళ్యాల స 
2 5 గంధస్పర్వరసి ఇత్యాదినా. తథా హీరణ్యళ్ళ శ్రుత్వానని నోఒవి భవి 

మ్య. యదప్యాథార శో న్స్ వణా న్న వర మెశ ర ప్రతి. అతో త్రోచ్యతే-స్యమ 

ఇక్యర్థకః, తచ్చేతి. బుక సమ గన్టశ్వమ తృర్థః, సరర్షగాన గేయత్వం లింగాంతరమావా-- 

తద్య ఇతి. త్త శ్ర లోకే ధనస్య సనిర్లాభో యేమోం తే ధనసననయో విభూలిమంత 

ఇత్యర్థ$. నను pe రాజానో గీయంలే నేశ్వర ఇత్సత ఆహ యద్యదితి, పశువిత్తా 

దిర్విభూ తి, శ్రీ! కాంతి9, డోర్టితత్వం బలం తద్యుక్ష క్షం సత్త్వం రాజాదికం మదంశ 

న్ వేళ్ళు క్షే స్తధానమాశ్వర నై పత్యర్థ ౩. నిరంకుశమన న్యాధీనం, నప విచ్నితృరూ సా 

మూ_ర్రిరాయా వికృతి త్వ్వాన్తాయామయా నృ ప్రేశ్యర్ణ 8. యదుక్రమశబ్దమి త్యాదిభాక్టం 

త జబ్ఞైయవరమి త్యాహ---అపి చేతి, తర్హి రూవం కత? తత్రాహాసశ్వేలి. య 
షా 

తూ పాస్య ల్వేనోచ్య తే త త్య ధ్యాహృత్య సర్వ కారణ త్వా త్పా) పం రూపవత్వం “సర్వ 

కర్తే ఆ నాది శ్రుత్యా నిర్గి శృత ఇతి యోజనా. మర్యావాపద్రై శ్వర్చమాశ్వరన్య నతు క్ష క్షం 

హిరణ్యశ్య శ్రూళాదికం తు మాయికం వర మేశ్వరస్య లో కానుగ్ర, హార్ధము సవద్యత ఇత్య 

' ఇ ఉగ ఓ గా 
విరో భః తస్తాదమ్యుది తయోరంత; వర మేశ్వర ఏ వేళ్యర్థః + 



126 రత్న ప్రభాభూషిలే, కాంకరబ్రవానూత్రఛామ్యే (అ. ౧ 

హిమ స ప్రతిష్ట స్యాప్యాథారవి యవ దేశ ఉపాననార్థి' భవిష్యతి సర్వ 
గతతాాద్భ )హణో వ్యోమవత్స 6స0తరతో సవవ కః. వశ్వర్యమర్య్యా 

ఆ న్న శ = - = 3 దా క వణవమవ్య ధ్యా కధ దై వతవిభా గా పక్షము పాసనార్థ మేవ, తస్తా 

తర మేళ్వర ఏవ అవ్యాదిత్య యోరంతరువదిళ్య తే. 

సూ, భదవ్యపదెశాబ్బాన్యః ౨౧ 

న బతాగదిథరీరాగి a fons నం చఈకందో అస్తి చాదీత్ళోదిళ్ ౦05 భీమానిభ్యూ జీ వభ వ్రజన్య ఈశ షర 

ఒ౦తర్వ్యామిో “య అది తే తిష్టన్నా డి త్యాదంతరో యమాదితొో్య న వి లెఫ్ట్ ల 
వేద యస్యాదిత్యళ్ళరీరంం య అదీత్వమంతరో యమయళల్యెష త 

ముం వమ వనే రం J Fz ఇన్నా అగ 

“హ్యాడి త్యాదంతరో యమావిత్యా న "వ ె తి ఇ నరురాన తర స్ ( 

నాత నోఒనో్న నరా మితి సృష్మం నిదిథఎ తేస ఏవే ్న్న ంత రాదిత్యె 
శీ వ స ఐక “దా ఖ్, 

జా ర జ్ ర నా వ గ్ పురుబో భవితుమర్ష్యతి శ్రుతిసామాన్యాత్ . తసాత్సర వె మెళ్వర 2 

హోవదిళ్యత వల్ అద్దమి. 

ల ఆ 

నిరాకరోలి---వశ్వశ్యేతి. అధ్యాతా ధిదై వళ ధ్యాన యోర్విఫాగం వృథక్షయోగక, 

పేశ్లమేవ న తె పశ్వర్యస్య సరి శ్చ దార్భ మిశ్యర్థ ౩. 

౨౧. నను ఊఉ పాస్ఫోోద్దేశే నోపా స్తివి భేర్వధేయ కి కి యాశకర | ర్మ శర్వ) వ్యోదివదన్య 

తస్సీద్ధి ర్వా చే త్యాశంక్యావా--- భే చేతి, అదిత వకేవాడీళ్వకళ్య చేద స్త శ్రుత త్యంత శే 

వదన ఈశ్వరస్సిద్ధ ఇతి సూత్రార్థమాహ---ఆ సతి. అదిే త్య స్థితరళ్ని నిరోసార్గమా 

'త్యాదంతర ఇతి. జీవం నిరన్భ తి యమి లి, ఆశరీరన్య క కం నియంకృ కషం ca 

యస్వేతి. అంత కర్యామివ దార్థమాహ---య ఇరి. తస్యా గాత్ర కషనిరాసాయాహా 

నషశణఇతి. జే తవ న్వదూజమిక్యర్థ ఆదిత్యాంకరక్వ శ్రు తేః సమానళ్వాగిత్యర్థః. తా 

రవి వాది త్యావిస్థానగత ఊద్దళే ఉపాస్య ఇతి సిద్ధం, ఇతి న న ప్రమాధికరణక్. 

కించ---ఆది త్మాక్లోరంతః శ్రూయమాణ; పురువః ఆదిత్య శరీరాభిమానినో జీవా 

న్యః. కుతః, ఛదవ్యవ దేశాజ్ , అదిత్యశరీరాఖిమానినో జీవాదన్యస్య పరమాత్త్మనో ఒంత 
IY ‘ వ 3 రణం రె వ | అవ గ్యామితయా 'య అది ల్యే తిస్టన్ ...* ఇ క్యాద్యంతర్యామిభ్రావ్యాణే తయో న్ళేదవ్యప దే 

శాత్, అత్రావ్యంతర శబ్ద శుత్యా తత్స |క్య భిజ్ఞా నా ళ్సర మే శ్వర నివాక్యాదిళ్ళ యో 
రుసొస్య ఇతి సిద్ధమ్, 
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అదం 8 
SSIS శ్రస్తల్లింగాలత ౨ 

ఛాందోగ్యో బ్రదమామనంతి._“అస్య లోకస్య కాగతిరిత్యా కాళ 

ఇతి హోవాచ సర్వాణి హవా ఇమాని భూలన్యాతాళా దేవ సముత్స 
ల స | వ్ర nf గా న్. జాన స 

నాకాక వరాయణి నత క త్ర సంశయః. కమా కాకక బేర పరం ద్రవ 
ఖిదియ లే, ఉత య. వతి కుతస్పంశయః? ఉభయ త ప్రయోగ 
దర్శనాత్ . భూత వికె EN తావత్సు ప్ర నీద్దో లోక పద ఇరా పాక శబ్దః 

x9 ఇ ౦ || వ గవ Tn బృహాణ్బవి కషచిత్స, యుజ్యమానో దృళ్వ తే, యు శ్ వాష్వై వెష నష 

వ వ దనా థధారణగుణ శ శ్రావణాద్యా నిర్ధారితం బ్రహ ఛల్ య ఖా యే 

ఆకార ఆనందో న స్వా పత్ర ఆకానో హానె నామ నామరూః' యోగ్ని 
న్ 

ర్యహాతా తెయదంతరా తద్చ్య ఇ మాత్రా సవరమాదబా 3 అలేస్నృంశ్ యః. కం 

పన రత యు క్షం? భూతా కా కార్ మెతి కుతః? త్ న సబ్దత చే వయా 
- 1 | 

గేణ లీ ఘుం బ్యువార్ "వాతి. న చాయమా కాన గె జ యఖ యాసాా భె 

బళ్ళ కో విజ్ఞాతుం. అనేశార్థత్వ ప వ సంగాత్ . తీస్తా 

"శశొబ్దే భవితుమగ్గ్డతి, విభుణా(గి ఫి” సిహుఖి గ్గ రెప్ప మాకా శెన 
Pers br rm TTT న ren 

౨౨. భవతు రూవపత్త్వ్వాదిదుర్చ్భ లలింగా నాం పా పాన్పగ్శి త్వాదిఖిరవ్యఖిచాం 

(బవాలిరంగెరన్యథధానయనం, ఇ ఇహ త్వా కాశవద శ్ర త్ర లింగాద్నట )యసీడి వ చుక్యుదా 

సారన్వేన పొసే (వ, తానా ఆ కాశ సల్రించాన "ఛాందోగ్య వ వాకము దాహరతి____ 

ఇదమితి, శాలావతో్ బ్రా బ్రాహ్మణో బై వలిం రాజానం వృచ్చతి, అన్న పృథినీ లోకస్య 

చాన్యస్య చక ఆభార ఇతి. రాజూ బ్రూలే- ఆకాకఇతిహేత్హి యచేష ఆకాశ 

అనందఇ త్యానం దత్వస్యా సా భార? అస్య ళ్ళ శవణాదాకాళో బ మాత్యవభధారిళం. ఆ కాకో 
(చి 

హవై నామేక్యశ, తద్భ)స్తూతి వాక్యశేపాదితి విభాగః. నిర్వహితా ఉత క్స్ త్తస్టితి 
మాత్రు, "లేనామరూ పే, యదంత రా యస్తాద్భి న్నే యత్ర కి తే లేన మే స్త కలి 

నను పూర్వ త్రావ్యభిచరి ఆవహత పవ త్వాదిబ, వాలింోన రూవవ తావక 

మన్యథా సీతం యథా, న తౌేహా లింగాదా కశ శబ్ద శ్రుతిరన్యథా నేతుం శక్యా; 

తస్యా బలవత్త్వ్వదిత్యత ఆహా 

ఫూ ర్వేణాస్య (ప్ర త్యుదచానారణనసంగతి3, ఫలం తు నూరవ భూతాకాశ 
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బ్రహభవతి, నచ ముఖ్యసంభ ప గాణారగ్న హణమక్తత్కిసంభవతి చేహ 
ముఖ్య సై వా కాళ స్వ గ్రహణం. నను భూ తా కాళవరిగ హే వాక గ్గ 

సేసి పవద్య తే “సర్వాణి హవా ఇమాని భూతాన్యాకాశా దేవ 
సముత్పద్యంతి ఇత్యాదిః. నైవ, దోషః భూ తా కాళస్యావి వాయా(ది 
క, మేణ కారణతోవవ ల్తేః. విజ్ఞాయ తెహి..._'తస్తాద్యా వతసాదాత న Wy ద స ఆశే త పా 
ఆ కాళస్పం భూత; ఆ క" ఖా ద్వ్యాయుః వా యోరగ్ని రిత్యాది.జ్య్వాయ స్త 

పరాయణత్వే అవీ భూతాంతరా వేవ యోవవద్వేలే భూతాశకాశస్య. 
" రి క <4 న్ని య ౧ మ తస్తాద కాళ శ కైన భూత కాళన్వ గ, వాణమిత్యెవం పప్ప బ్రూమ 

ఆకాశ సృఫ్ఫ్ంగాం . ఆకాళళఖైనెహ బపహణో గవాణం యు కం. —0 ౧౧ ర WJ WU 0 
కుతః? తఖ్హింగాత్ , పరస్య ఘా బ్రహ్మణ ప్రదం పీంగం 'సర్యాణి పహూవా 

ఇమాని భూతాన్యా కాశాబేవ సముత్పద్యంతిఇతి. సరస్తాస్థి 'బహణోొ 
భూతానాముత్చ త్తిరితి వేదాం లేషు మరాన్తదా. నను భూతా కాళ స్వావీ 
వాయ్యాది క్ర మేణ కారణత(ం దర్శితం.సత్యం దర్శితం. తథావీ మూల 
కారణస్య ,బహాణోఒవరి గ హోదా కావా దేవేత్న్వవథారణం సర్య్యాణీతి d ౫ © ది 
చ భూతవిశేవణం నానుకూలం స్యాత్. తథా *ఆకాళం వృత్తం 
యంతితి బ హాలింగం 'ఆ కానో హీ జాషయానా కానువతా Uys టై భ్యా 3 ళ్ 
యణిమితి చ జాగరయస సవపరాయణ ల ,_ జాచయ సం హననామేకీకం ఏ ప రాస న్ న నా 5 పనా క న్నా వా రో 
పరమాత్మ స్వే వై కస్మిన్నా మ్నాతం జ్యాయా౯నృథివ్వా జ్యాయానంఎత 

ద్ర కక ఆ జీ ఆకా లే గే లం 5 — కపి 
వార్థ అత పూర్వవ కె భూతా క శాత్యనో పథ పాస్తః, సిద్ధ ంలే (బహళ నేతి 

లం, ఉపా స్వే స్పష్ట బ హలింగ వాక్యసమన్వ యో క్తేరాపాదం శ్రుత్యాదిసంగతయ,; 
ఏష్టమ్మత్త భామ్యం. తేజః పృఛృతిమ వాయ్యా చేరవి కారణ త్వా చేవ కారశుతిచాధం, 

జార = ఇ a ల 
సర్వ శు తేళ్చా కాశా తిరి క్షవిషయ ఆన సంకోచస్సా స్టది క్యావా_ సత్యం దర్శిశమితి, 

af eA 
CA WU 

న్ 

బృవ్యాణస్తు సర్వాత కత్వా_క్తసాచేవ నర్వమి తి శృుతిర్యు నైతి భావః తథా సర్వలయ? 
నా వ a al లి 9 us క! ~ ఇ అల 
రత్వం నిరతిశయమవా త్త్వ్వం స పరమా శ, యళ్వమి ల్యేతాని స్పష్టాని (బ్రహ 

౨గానీ క్నావా_క ఛా ఆ కాశ మీత్నాదినా, రా తేర్ణనస్య దాతు? రాలిరితి పాళే 

శ రి చి ౬ wa గ గాద అద రా ల ఎహైగి  ఉసప్రథో పాసి సాంలే ట్రైహ్యాద్యశ్యైతి. ద్రప్రవ్వం _ఛాంగోగ్యో 
శ్రూయ లే అస్య లోకస్య కా గతిరిత్యాకాశ ఇతి వోవాని ఇత్యాది. తత్ర 
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రి మ జ్వాయా౯ దివోజ్యాయా నెభ్యో లో శ్వ ఇతి. తథా పరాయ 

అత్యమవి ప వముకా రణ త్యాత్పరమాత్త నే వొవవన్నతరం భవతి. శ్ 

తశ విజ్ఞానమానందం హ్హా రా తెగ్టాతు కురాయరణాి మితి, అపి జి 
UU 

చవాంతవ తోశా = శాలావత్వస్వ హతం సిందెత స్వ, అనంతం కించి 

య న్ రం ఇగ ది వ నే ద్వ క్తుకామేన జె వఫేనా ఆకాళః వరిగ హతః; తం చాశాక్ ముప్ర త్ల సం 
రై 

పాదో్వోవసంహవతి._ీస ఏహ సరో వరీయానుద్రీథస్ప వహోఒనంత ఇతి, 

త చ్యానంత్నం బ హలింగం. యత్సునరు కృం భూతాకాళం వ నీదిబలేన తీ ౮ పధ 
ప థమతరం వతియత వ్రలి. అత భ్రూముః వ్రథమతరం సృతితమపి 

తద్యారక్ళ సమగ తాకా బృహాగుణా౯ా ద్భబ్లై బా న సరిగృహ్వూ త, 'పర్నితళ్చా 

బంధురళ్చద్ధం. లింగాంతరమాహా--అవి చేతి, దాల్భ్బ స్రశాలావతే్యా బ్రాహ్మణౌ రాజా 
ఓ 

చేతి త్రయ ఏ ఉద్దీశవిద్యాసనళలా విణారయా నూను కిముదీథస్య సఠరాయణమితి. తట 

స్ఫ ఏకదా తాఖిరద్భిర్టవి సేన సాన (క్రియమాలా సస్య స్వర్ణ నవ వరాయణ మితి 

హా దో న్నీ fF చత = గ్ i 7 జ” wey య wu) = దాల్భ్యపమీమగళ తెస్టాది 59 ₹*౮ ఐత ట్రై సింది అ స్ న్వర్ష స్వా కి కర లర రా 

ఇంట జు ఖీ ¢‘ ~ 

తురయంబభోళ్లిః YE మతు బా "జం తం ఫొలా లానతృన్ఫ నషం *“"అంతవచప బై go సే శాలా 
2 [ల 

వళ్యసామే* నీ రాజూ నించి త్యానంతము బాకాశంన_క్టి భూతా కాళో కావంతవ త్తర్షదోవ, 

తాదవస్జ్యాదితృర్థ? నన్వాశాశో 2.న౦టే ఇలి న గ్రుతమి త్య్గాశంక్యాహా ఠం చేతి. 

ఉద్దిన తశాశన చ వేతి సంపాదనా దుస్తిభస్యానంత త్వాదికం న స్వత ఇతి భావః. స ఉద్దీథా 

వయవ ఓంకార నప ఆశాశాత కః. వరో రనకమత్వషదిగుకో రుత పః. అతో2క్ల్ష 
ఆ డూ టి 

ర fa « 2 భ్ స చ ర్ం శ్ దాం CC 3 రాంక శేభ్యో వరీయాక్ శ్రేష్ట ఇత్యర్థః. వరణఇతృ్యవ్యయం నకారాంఠతంవా,““పరఃకృ్ణ 

మితి (ము యోగాల్ , సురశ్చాసొ వశేభ్యో౭_తిశయేన వరః వరో నరయానిత్యర్థ 3, ప్రా 

మ్యాచ్చు త త్వాచ్చా కా శళబ్దో బలీయానిత్యుక్తం స్థారయలతి-_-యత్పునరితి. నీవకార 

సర్వశ ఛ్రానుగ్భ హీ తానం త్యాది బహులింగా నామనుగ్రృవోయ (ల త్య బె బేళం పల స్యార్థ 

ఇతి న్యాయేనైకస్యాః శ్రులేర్భావో యుక్త ఇత్యాహ---అక్ర బ్రూమ ఇతి. అశాశ టై 
వదాద్భూతమ్యైవ వ్రృథమ్మపృతీలిరితి నియమో నా స్తీళ్యపిళచ్చేన ద్యోతితం. తత్ర 
యు _క్రీమాహ---వర్శిత శ్చేతి, ఆకాశ పచాద్దె"ణార్జన్య బ బపహూణోడవి చ మృపృతీతిర స్తీ 
ల అ. పాటా వా లాలా వాలా ల జ దాతా లల వా చా గా 

కీమా కాళ శ లైన భూతాకా నో 2 భిధీయ శే ప్ర, ఉత వరం బ్రతి విశయే భూతాశాళ 

అ Ee నేక హా కా . Dra త ఇతి పూర్వః ప యక సిద్ధాంళన్తు ఆకా శశ బైన చి హై న గప 5 కుత, తల్టింగాల్ , 

WEEN వ - డ్ ర్ ౧కు “భీం తస బ్రృవూణో యల్లీంగం సను స్తమభోభు “ల దెస్ప సార్ధకం తస్యాస్త్ న్వా [స 

పృష్టేకాష యత్తు లింగాచ చ్చు) తిర్చలీయనీతి, కన్న, భూయసనాం ద్రవ్యారింగ శ్రుతీ 
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బృవాణ్యా కాశ శబ్దః 'ఆశాన్లో హూవై నామ నామరూవయోర్ని ర్భహీ 
~ RN 5 "జ జ తై లెదా, తథా కాళప రాషాయ వాచినామవి బ్రహణ వ యోగో 

దృశ్య ₹_-బుచో అతర పరమే నమక యనస్నికా దేవా అధి 
విశ నిహదుః “నె షూ భార్లవీ వారుణీ విద్యా వరమే నాస్యమ౯్పతి Q__ 

© 

_ 

శ్ 
9 

Te 
స్నా 

చవమాడా, చార న్స్ కమేకి వ రృమాన స్యా కాళ ళబ్బస్య వా క 
దే వ్యా ఉద్య ఒలు వాల ౮ జ _ క *ఇషవళొదువ్ల కా ద్రిహ్లవిషయ త్యావ ధఛార ౫ అగ్ని రధీ తను వాక 
మితి హీ వాకొషక్షమగతోఒప్పన్ని శబ్దో మాణనక విష దొరా దృళ్వ 

తై తప్తాదా కౌళ శబ్దం బ హేతి సిద్ధమ్ 

ఉద్దీ భే వ సోతర్యా 'దెవతా స్కస్తావమన్యాయ లై” త్యుప 
కృమ్య శ్రూయతే కతమూా సా దేవేరి ప్రాణ ఇతి హోవాచ సర్వాణి 

లు శ్రా నా 5 తస్య తత్స ర్యాయాణాం చ ద్రవ్యాణి ప్రయోగ ప్రాచుర్యాదిలి భవ, అత్నరే కూటు 
వో్యోమక వో్యోమ్ని బవాణే యుచో వేదాః నంచి వ,మాణ త్వేన యిస్త్ న్నత్షనే 
ఏశ్వేబేవా అధిష్టి తా ఇత్యర్థః, ఓం కారకి కం సుఖం బావా ఖం వ్యావక మిత్వు పానీ శ్ర 

Nn ఒం ఎత్త అగ . = రా జగ z= క అడు 
(శుశ్యంకర ప, యోగమాహ.... ఖంపురాణమి శి. వ్యాప్య గాది, బహూ క్యర్ణ 8. కం బన 
ఖం బ్రా 'తి ఛాందోగ్యం, “రం ఖం బ్రహ ఖం పురాణిమితి బృహదారణ్యకమిలి 
ఛేదక. కించ కత్రైవ వృథమానుసాశేణోే శ్రరం చేయం యత్ర శచన్నేతుం శక్యం యత్ర 
త్వశక్యం తత్ర త్రరానుసాకేణ (వథమం నేయమ్ తక్యాహ-_-వాక్యేతి, తస్తాదు పా స్వే 
బ్రవాణి వాక్యం సమన్విత మి త్యు వనంవారతి క సాది తి, ఇత్యష్టమాధికరణమ్. 

౨ 3. ఆ కాశ వాకో క్తన్యాయం కదు త్తరవాశ్వేఒతిదిశతి__ఆఅత నివ ప్రాణః 
ఊద్దథ పృకరణమిదమి తి బ్ఞపగార్భ్థ ముద్దీ' ఇతి భాహష్యవదం ఉద్దీథ వ్ర కరణే (శ్యూయత 
ఇశ్యన్వయ 8 కక్చిదృషి శ్చాక్రాయణః వ స్తోతారమువావ, హూ స్తోత; యా 
నామన్ము్యహాయ వీకస్యా ఆ కాళు తేరా ధస్య యుక్త తాల్, *“అకాళో హ్యోవై భ్యః 
=. ఇతి శ్రుత్యంతరాచ్చ ఆశాశశన్దికం ట్ర హ్యైవ్యాతో్లీశే ఉపాస్యమితి సీద్ధమ్. 

ఆకాశ న్యాయమన్యత్రాతిదిశతి__ 

అత్రాతి దెళత్వాత్సృృథక్ సంగతిర్నా సేక్షీ శా. యద్వా పూర్వమాశాశక్రు తే 
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హవా అమాని భూతాని ప్రాణ మేవాఖిసంవిశంతి, ప్రాణమభ్యుజ్షిహ త్ర 

నైషా దేవతా ప్రృస్తావమన్వ్యాయ జేితి. తత సంశళయనికర యా 
Jo వం నా. ae 

| క్ అ ణా 6 5 సార గ అనం on వూరగవ దేవ చుప్తవ శ్యగాబంధనం బూ ను న్యు మనః ర్రైణస్య 
3 ( మాల ద్య ఒం 0 | . ల్ల మితి చై వమాదా ట్రహువిషయః ప్రాణళ్ బ్లో దృశ్య లే; 

వాయువికానే తు ప్రనిద్దతరి లోక వెన యోారత వహ (ప్రాణళ బైన 

క తరన్యోపాదానం యు మితి భవతి సంశయః. కిం పునర త్ర తే యుక్తం? 

వాయువికారస్య పంచన శైేః వాణస్యోపాదానం యు ర త్ర ఫం 

పృసిద్ధతరః ర్రాణళ్బ్ద బి ఇత్యవో చామ, నను వూరగనడివోపి తల్ఫింగొద్భ 

హణ “నీవ గ్రవాణం యుక్తం. ఇవోవి హీ వాక్య నే భూతానాం 

_ న్ న రం న్ వ యాం ల లాప్ 
సం వెళ నోద్దమనం పార మెళ్వరం కర్మ పృలెయ తే, న ము కడప రా గ్ 

భూతసం వెళనోద్దమనస్వ దర్శనాత్ . వవం హ్వామ్నాయతే __'యదా ద సా 

న్ 
(1 

d 
న్స 

వ యవన ౧9 వం న. “0 వా పురుషస్స ఏపితి వాగాం తరి భాగ బ్య చాణం చతుః పాణం 

స వ బుదంటే పా ణావేవావ భాం శతం ప్రాణం నున స యదా ద్రబుభ్యక వణ చెవాఫ్ ప్రునసై 

’ 29 శ చై శా న్ ననన ల ళ్ దా, (ఆ ద అనక ర యంత ద్రుత, పృత్యతుం చెతతి. సాషపకా ల బాణవృుత్వ నవరి లువ ప 

మానాయా మింది ద్రైయనృ ల తయకః పరిలుప్ఫంతే, ప్ర పబోధకాలే చ పున 

దేవతా (వున్తావం సామభ కి కిమనుగ తా ధ్యా నార్భం తాం వదజ్ఞాలస మమ విదుపో 

నికటే ప్రహ్రేమ్యని మూర్ధా తే వతిష్యతీతి, శ్రే ఫీతన్సక్ వ పచ్చ కతమా సాబేవ 

'లేతి. ఉత్తరం, ప్రాణ ఇ. 'ప్రాణమభీలత్యు నమ్యాగ్విశంతి యంలో శమభిల ట్యోజ్లివా తే 

ఉక్పద్యంశ ఇళ్యర్థః. అతి దేశ త్వాత్వూర్వవత్సంశయాది ద ప్టవ్వమిత్యు క్ర క్షం విషృణోతి.. 

ఇ శశ - - అల్లో గ స ం ప్రాణేతి. మన ఊపాధికో జీవ$, ప్రాణేన బవణా బధ్య తలే నువుష్తా వేకీభవతి ప్రాణస్య 
సి నవం ఆ అస బగ్గ a ఇ వాయో; ప్రాణం గ్రైరకం తస సత్తాన్ఫూ_ర్లివ్రదమ తానం రు ఏదు స్తే బ్రహ్మవిద 

ఇక్యర్థక, ఫూ న్వేణ గ తార్భ త్వాత్స ఎథళ్పూశ్రం వృర్థమితి శంక తే_నను ఫూర్వవదితి. 

అధి కాశంకాని రాసార్ధమతి దేశసూ త్ర, తమితి మత్వా శంకామాహ--న ముఫృేఒపీతి, 
కర్త తదా చతుర పే ప్యితీతి సవం ప్ర శారేణ సర్వత, నంబంధ$, నన్వ త్రం ది యాణాం 

రవ్యాథిచారి బ వాలింగాచ్బాధో యథా యుక్షక, న క ఛీహ పాణ కు, లేర్బాథో 
జ) 

యు క్ష! సం పశ నాడి లింగస్ట 'పౌాాసాధారణతయా బృ బ హావ్యభిచారాభావారదితిభ సృత్వు 

దాహారణనంగ లి 8. ఫలంతుపూర్వవ మే, 'ప్రాగొదృషప్ట్యా వ్ర పస్తావో పా స్వ, నద్ధాంలే యహూ 
ర 

దృష్టే గతి ద్రష్టవ్యం. ఛాందోగ్య కూ, శా,యలే వస 'వస్తోతర్యా దేవతా...) 
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ప్రైచుర్భవంతితి. ఇం ద్రి యసారతాషచ్చ భూతానావ విరుద్ధ ము ఖ్యేజఒవి 

ప్రాణ టా భూతసం'జేశనో ద్దమన వాది వాక్య సొన. అవీ పి చాదితొ స్టఒన్నం 

చొోద్దిథ వతివోర యో స్త త్ర వస్తావదెవతాయా; నగ న్యానంలరం 
~ Ki న కాగ జన Ca ఇద చ = పార వి 

నినా న చ్ త యాల్బుహత్యమ గృ; త త్ప్చామ నష్టత్పా, నావి 

సా" ఇ 
న ద్రవ హత్వమి కే వం పెళ్ళా సూత్ర కార ఆహా.__.అత వవ హ్రేణితి, 

తల్లింగాదిలీ వూర్యనూ ౬ నిర్దిష్టమళి ఏవ తల్ణింగా త్పాాణళ్జ్ల బమవపి పరం 
| ౮ బి a మ్ a — న భవితుమర్హ్శతి. ప్రాణస్యావి హా ద్రిహ్మలింగసంబంధక్షూ య తే 

'సర్వాణి హా వా వ్రమాని భూతాని ప్రాణము వా భిసం ంనికొంతీ వ్రాణమభ్యు 

అల్ల 3 by రాట అ చ WY. — జ్రైహతి బ్రతి. ప్రాణనిమితె సర్వేషె ౦ భూ నాముత్ప త్తి పళయా 

వుచ్వమూనా ప్ర్రాణస్య బ్రహతాం గ మయతు. ననూ క్షం ముఖ ప్రాణ 

కుది గ్ యాది సం ప్రగ్ధ కో ద్రమునమ సీరుద్ధం స్వావ్యప, వబోధ "చూచ ననా 

దత అర్హా చ్చ స లేలాస్వాషప, వోధయోరింద్రి మాసామేన ₹ శేదలానాం 
నాశ్రమం సం 'సళనొద్దమనం దృళ్వ లె, న సర్యెహోం భూతానాం; 

—0 

ప్రాణే లయోదయా క్రూయేల తాఐతా మహాభూతలయాదివాక్యశేపోవవ ర్తి? కథ 
మిశ్యత ఆహ---ఇంద్రియసార త్వాదితి. “తస్య హ్యేవ రసిఇతి శుతేః ఇంద్రియాణి 
లింగాత్మరూ పాణి అవంచీకృశభూతానాం సారాణి తేహైం లయాద్యు క్యా భూ తానా 
మపి ప్రాణే లయాదితి సీస్థేః వాక్యశేపోవవ శ్రిరిక్ళర్ణక, అ, బృవ్యానహపాఠాచ్చ ప్రాణో 
న బ్ర హా త్యాహా అసి చేతి. ఊద్రాకృప్రతిహ క్రృళ్యాము్ట్ ఖే ప్ర ప తిహానే చ కా జీవ 

చేతి పృషేన చాక్రాయ జేనాదిగో సన్నం చ నిర్దిశ్యే తే * ఆదిత్య తి హోోవాచాన్న 

మితి వోవానే”తి శు శావిశ్యర్థ 8. సామాన్యం సన్ని ధానం. సన్ని ధ్యనుగృ హీక (సృథమ 
శుకస్రాణశుత్యా నుఖ్యప్రాణనిర్దయే కజ్ద హై వస్తావో పౌ స్తీరితి ప్రూర్వవతఫలం, 
ద్ధాంతే _్రిన్గాదృహ్ర్యో పౌ స్తీ, అస్యాధికరణ స్యాతి దేశశ్వ మేవ ఫూర్వేణ సంగ లిరితి విభా 

గ౩. ఛవంతీతి భూతానీతి వ్యుక్స తా యత్కి-_0 చిద్భవనధర్మ కం కార్యమా త్ర తం తన్న 
లయోదయా వాయువి కాలేప్రాణే ణన యు-క్తావిత్యు శ్వా భూత శబ్ల స్య రూఢ్యర్థ గ, గ స్ట గా౭క్రి 

ఇతి వసుళ్వే, కతమా సా చేవలే3 ొకో ఇతి వమోవాచి ఇత్యాది. తత్ర కిం ప్రాణ 

శబ్దేన టవిథీయలే, ఉత వాయువికార ఇతి నంశయే, సాయుని కార సే వ్ర 
9 రా ం మా వత్స, సీర్ధంకన్తు--- ప్రాణశ్టేన బ,హోవాఖిథీయలే, కళ అత ఏవ ఫ్ర పూర్వనూ తోక 

శలింగాబేవ, తన్ను క్ | చ్రవ్మణో, యల్లింగం '.. ఇప్రాణమేవాఖీసంవిళ న్లి ఇత్యాది సర్వ 
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హదు సెంద్రియాణాం సళరీరాణాం చ జీవావిష్టానాం భూళానాం 

“స రార్టణి హా వా ప్రమాని భూతాని తి శ్ర ఈ. యచావి భూత శ్రుతి 

ర హాభూతవిషయా పరిగృహ్య త కచ (బహాల ఎంగ త్వమవిరుద్ధం. 

నను సహావి విష వ ప బోధ యోూః పాలే సహో పమైరింద్రైయాణా బం థ్ వు 

రు దు? సు కున్ స్వష్నం న అక్యయం చ్రాణాచ్చు శభ వ వం కృ 

క్రొ ఆ వీవకశా భవతి తడైనం వాక్స్చరై ( 

కపి త్రట్ల ంగాతె, "ఆ ఇ బ్దం బ “శాక. 
Ua 

లయా చేర్చ) హ్యనిర్ణా యక క్వమి త్యావా=-య= 

యో గాదితృర్థ3. తస్య తద్యోనిళ్వం శ్రుతక్ళా వ 

జీవః పాకే బవాణ్యే[ భవతి కదా వనం ప్రా 

త్యర్థ $. అత్ర జీవాళిన్న ల్వే సర్వలయా ధారక, 

తత్రాపితి, వాశ్యాంశరస్థ వన్ని ధ్య సేత యా న్వ 

తదయు క్షమితి. నీకవాక్యత్వం వాక్యశేష; 

ప్రాణమే వేక్యవభార ణన సర్వభూళతవ,కృ తిత్వలి 

లత్యుమి త్యాహ---క దా కాళశళబ్ద స్వే మేతి, సతో _ 

కరం వెళ్నావకం వస్నాసి చా ఆరే దృష త్వా: ఎక్ నచ పాణం కడి చాగెపీతి 
0౮ చై ఇరా స 

వీ నా 
నాటీ 

ఇళత్నాచినా పాయునికార2పీ్ శుకమితి వాచ్యం; త 

Pare) 

3 wa 

తాజ్. అత్ =నన్న భా 

విదమ్. 
థి 



134 రత్న వ్ర భాభూి శే, శాంకర బ్రహూనూ త్ర భామే (అ. ౧. 

భేదనిశశారో భవతి. యన్న చ వకరజే యూ నిరిశ్నోతే నామాంగ ద" వా రి“ ఆ దరి 
రేణాపి స ఏవ తత్ర ప్రకరణే నిర్దిష్ట ఇతి గమ్య తే. యథా బ్యోతి 
ఫోమాధికారే *“వనంఠె వసంతే జోోతిపా యవచేతే తంత బోంతి 

శబ్దో జ్యో తిష్టోమవిష యో భవత్కి తథా పరస బ్రవాణః వ్రకర ణే 
[4 5 ర్యా <3 గా వ. మం ఫే వ్రాగాబంధనం టా నోమ్యుమన వట శ్ర, క వాణశ్ బ్లో చాయు 

వికారమా తం క థమవగ మయదతస్పంళయావిషయ త్యానై గ తదుదా (UU) ౬ 
హన Co అం అలో — చ? మ అల నం పారణం యు_క్షం, మస్తావ దెవతాయాం తు వొ ణ్ సంళ య వూర 

పతీ నిర్ణ యా ఉపపాదిణాః, 

సూ, బజ్యోతిశ్చరకణాభిధానాల్. ౨9. 

ఇదమామనంలి___*అథ యదతః వరో దివో వ్య్యోతిర్టీవ్య లే 
విళ్వతః వృశ్చాషు సర్వతః వృస్టేష్వను త్త మేషూ త్త మేషు లో కేమష్యిదం 
వావ తద్యదిదమనీన్నంతః ఫురువే, జ్యోతి రితి. తత్త సంళథయః..__ 

4 శై 3 శ ~ Par 9 తె. కించా వణజాం సీ కిమిహ జా తిళ్ళ శ్లైనాది త్యాదికం జ్యో తిరభిధీయతే,కింఐ పరమా శ్రైతి, 
HN 5 Vi | అర్య అర అర్జాంతరవిషయ స్యావి పాణళ్ బ్రస్య తిస్టంగాద్బ(హూవిషయత్వ్యము కం. 

యు క్తమి త్యాహ _ఆ'త్రే శ్యాదినా, శబ్ద భేదము శ్వా ప్రకరణం పంచయ లి... 

యస్య చేతి. ఇతి నవమాధికరణమ్, 

“జా్యేతిశ్చురణా భి ధానాత్ చే ఛాందోగ్య మేనో దావర తి... ఇదమితి. గాయ 
తు స్ప పాధిక బవ పాస్య్యానంతర్యార్థిో ఒధ శబ్ద 3, అతో దివో ద్యులోకాల్ వర 
పరస్తాద్యత్ జ్యోతిర్టీవ్య తే తదిదమితి జాళరాశ్నా వధ్యస్య లే. కుత్రదీవ్య లే తత్రావా..._ 
విశషతఇతి. విశ్వస్తాల్ ప్రాణివర్షాదుపరి నర్వస్తాద్భూ రాదిలో కాదుపరి యే లోకా స్టే 
కూత్తమేషు న విద్యంలే ఉత్తమా యేభ్య ఇత్యను త్తమేవ్యు నర్వసంసారమండలాతీతం 
కరం బోగ్చోతిరిద మేవ యై హస్థమి శ్యర్థః. అన్య పూ ర్వెణాగతార్థత్వం వదన్స)త్యు చా 

ప 

హరణసంగ తెమాహా_అర్థాంతశేతి, అత్ర, న్వవాశ్వే స్పష్ట బ వాలింగాభావే౭_పీ 

నా, హాం రై వం ద్ ళో అలు మలో 4 
ఫూర్వం (ప్రాణవాశ్యే బ్రహృలింగసద్భావాల్ బ్రృవాపరతా యథా, న 

తళ్లోవా స్వవాశ్యే ్రుహ్యూవరతా కదభావాడితి (వృళ్యుదాహరణసంగ్యేదమాహ-___ 
అత్ర, ఫూర్వవమే కాకేయే జ్యోతిషి ఆది త్యాదిదృష్ట్యో పా న్వీ9, సిద్ధా ్తే బహ 
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బిసా తు తల్గింగమేవాన్సీ నాస్సీతి విచార్యతే. కం తావత్సా ష్టం? 
రా టో అయాం ౫ ల్ ల a) o ఆది తాదిక మేవ జేర తిక్న్ళచ్లేన వరిగృ్భుహ్యూత పలు, కుత్ర? ప్రనిద్దః. 

తమోబ్యోతిరితి హీవకా శబ్ద పరస్పర ప తిద్వంద్వివిషయా వనిడ్లా. 
ది WU క్ట [క ధి 

చతుర్భ్భ_పేర్నిరోధకం శార్వరాదికం తమ ఉచ్యతే. తస్యా ఏవాను 
గ్రాహక మాదిత్యాదికం బ్యోతి స్తథా “దీవ్వ తే” ఇతీయమవి శ్రుతిరాది 

త్యాదివివయా (పనిద్ధా. న హీ రూపానిహూనం బవా దీప్వత ఇతి 
So _ డం శం తోడ! ల 

ముఖ్య్యాం శ్రుతిమరక్ష్యతి. ద్య్యుమర్యాదత్వ శు, శ్చ న హీ చరాచర 
ఏజన్వ బ, వూణస్పర్యాత్య కస్య చ ఫర్మ రాదా యు కా కర్ణస్య 

ల Ae ం ఆంచి. ల" ణ్ ల 2 nS fu a 1 ల mM 

రితి చ శ్రూూహూణం, నను కార్య స్టాప్ ప తోషన్చర్య లై, గమ్యమాన 

త్యాద్ట్వుమర్యా దాన త్తే్భమస మంజసం; అస్తు తక తివృత్కృతం 

తేజః ధృథ మజం, న అ తివృత్కృతస్య లేజసు వ, యూజన్తాఖౌవాత్ . 

పదమెివ ప యోజనం యదు పాస్యత్వమితి చేత, న వయో 
Se) (UW 

జనాంతర వయు క్ల్షనె ్ఫ వాదిత్యా దెరుపాస్యత్వదర్శనాత్ . “తాసాం” (శేష వు ౨ థి 
పాదోజఒన్యేతి వూర్వవాశ్యే భూతపాదత్వలింగమ స్తితి పాదసంగతి;. పూరో్ట త్తర 
వక్ష యోర్జడ బ వ్యాజ్యోలిపోరుపా స్తిః ఫలమితి భేద, నన్వజ్ఞానత మోవిరోధి క్వాద్భ) 
RD క ఉల వ ఒం కి 9 re ౧ హ్యాపీ జ్యోతి; వదశ క్యతయా వ,సిద్ధ కుస్తీ నేత్యాహ-_చక్షురితి. శర్వర్యాం రాళైై 

భవం శార్వరం సీలమితి యావత్. ఆశేగావరక శ్వా ద్రూవవత్త్వాచ్చ కుడ్యువద్భావ 

రూవం తమ ఇత్యర్థాదుక్తం భవతి. జూోతిళ్ళు) లేరనుగ్రాహకలిం గాన్యావా--త ఖే 

త్యాదినా. భొన్వరరూ పాతి కా ది ఫ్థిస్టేజన వవ లింగమిత్యాహ--నహీతి. మాన్సు 
అటే — DD —0 

మర్యాదేత్యాశంక్య శత ఆ్వ్వనైవమి త్యాహా---వర్ దివ ఇతి. మర్యాదాం బ్రూత 

ఇతి శేషః. బృవావ త్కార్యస్యావి మర్యాదా యోగాన్ని రర్భకం ద్రాహణమితి కళ్చిదాకీ 

వతినన్నితి. ఏకచేకీ ట్రూతే_అ స్తీ పలి. నర్హాదౌ జాతం కిం చిదతీంద్రియం చేబో 

దివ! వరస్తాద సీ శు తి ప్రామాణ్యాది తృర్థ. అధ్యయనవిభ్యు పాత్త్మ శు, తేన్నిమృలం వస్తు 
XU 

షె =r ర్ వ. ~ న 7 క్షం డా అచ జం నార ఇత్వ మవక ద్ర్రాతే చేని, భా నం ఫలమి త్యాశం ® గబ్బు లస Ent 

ధ్యానం నా స్పత్యాహ---ఇద మే వేత్యాదినా. వ యోజనాంతరం త మోనాశాదికం 

— డ్ టం సనం ఆర వన = 5 , ఎద్య అలి వృత్క్భతం తజో౭_జక్ళ త్యాఫలత్వముక్త్వ్వా తజేవ నా స్టిత్యాహ=_ తాసామితి. 

ద్భ ప్రే శ్రలి ఫల భేద. శాన్షో గే (కాయ తే 'అథ యదతః దిరో వివో జ్యోతి 



[130 రత్న వ,ఫాభూషి లె, కాంకర బ్రహూసూ 
తి త్రభామ్యె (ఆ. ౧ 

త్రీవ్ఫతం తీ వృత మెక కాం కరవాణి” తి చావిశెష శ్ర తేః. న చా 

వృత్కతస్యాపి లేజసో ద్యుమ ర్యాదత్వం ప్రనీద్ధం, ఆస్తు కర్త త్రి 

త్కృృతమేవ అజో బాతిళ్ళబ్దం. ననూ క్షమ ర్య్వాగపి దివోఒవగమ్యతే 

ఒగ్న్యాదికం తేబో బ్రో ఏఆరిల, నైవమవోమష పః; సరగ త్రౌవి గమ్యమానస్య 

బ్యోతివః “పరో ఏవి ఇత్యుపాసనార్థః వ్ర దేళవిశెవపరి గ్గహో న విరు 

ధ్ తే. న తు నిప్ప) దెశస్వ బ్రహ్మణః త్ర దేశవి౫ప కల్పనా భాగినీ, 

ట్రై 
(WU 

వ 

“సర(తః సృ ఫైషషను త్రమేషరా త్రమేషు లో శేషి షి తి చబాభారబనాు 
జ్ 

వ్రతిష్యుపవద్య తే & తరామ్. “ప్రదం వావ తద్వపద 

బ్యోతిి రితి చ క నయ్ బో తపి పరం జ్యోతి 

ర ధ్యాస్థమానం దృత్వ లె. సారూ వ్యనిమితాశ్చా థ్యాసా భవంతి 

యథా “తస్య భూరితి శిరః ఏకగ్ హీ శిరః ఏకమేతదతరి మితి శాత 

యస్న తు జూోతివ. పృసిద్దమ బ్ర హతం, 'తసైసిమో దృష్టి స్తనై వమా 
6౮-౨0౦ 

"తేజోఒబన్నానాం డేవతాగామేె కాం ద్విధా విభజ్బ పున్నక్నేకి కం భాగం జ్వేధా 

కృత్యా సృభాగాదితర భాగ రోన్ని తీ వ్య తం తి త్రీగవారజ్జువ త్తి వృత్కృళం కరవాణీత్య 

విఢేపో శ్టేర్నా స్త్యత్రివృక్కృృళం కించిది క్యర్గకః. కించాత్మ యదత$ వర ఇతి యచ్చృళ్లే 

'నానీక 8 ఎవని ౦ ద్యుమర్యాదశ్వం శ్వానాయానూచ్య శే, న చా త్ర వృత్కృళతన్య డద 
థి 

శశ చిత్స్రసీద్దమి త్యాహ---న చేతి. నీకదేశిమతే. నిరసే సామోత్పూర్వవటీ 
తి ప దేశవిశేష దివ పరస్తాద్దేదీవ్యమాన3 సూర్యాది లేజో౭. 

రి ఉపాసనార్థో న విదద్ధ్యశ ఇత్యన్వయ$. నవవ కౌక్నేయ 

'లేజస్తాదితి భావః, 

య్ 

ం 

(బూ 'లే__ఆన్తు 

పయవవిశేష? తన్ను at 
Ce 

గ 

ర్త 

J 

ot ల్యోతిషి ఊపాన్య తే తస్నాకి బ్ర వాణోఒప్ భ్య్యానార్గం సృజేళ 
కే 

కషం కల్ప వలం నేళ్యాహ---నత్విలి. నిష్ప) దేశన్య నిరవయవన్య----వి శే చ 

వి వరస్తాద్దే సవ్యమా నబ, హోవయ వకల్ప నాఃభగనీ యుక్తా న త్విత్యన్వయూ, అపా 

మాణికగారవాపాతాదితి భావః. తతః కిం కత్రాహ---సారూ స్యేతి. యథా నకళ్వ 

సామ్యాద్భూంతి వ్యాహృాతే ” ప్రజావ లెళ్ళిరోదృష్టి; క శుతా కత్రా జాఠరాగ్నా వవ్ 

బ్రహ్మత్వం ఫఘాోేహాది శుత్యా 

య దేహస్సర్శ నేనావ్ష వీక్షానం Uy 

పిధానేన ఘోషశ్యవణం. నైహొ కన్య (గు తిరిత్యర్భ 8. బ్యోతిపో జడతేే లింగాంకర 

విదమిలి జడజో్యోతిప్వం సామ్యం వాచ్యమిత్యర్థః 

౦ సెపా తన్ను జాఠరా గ్నెర్జ్భృ్టి, యత్కర్థ 

జ జ oa జన ద. ఆన 3 ng J ry రీ ష్య తే నిశ్వత౩ వ బ్ధుపు న. ఇ లెద. తత్ర కిం బో తిళ్ళ్దే జాన ఆది త్యాదికం 
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శతి” రితి చ "వ్ద్వఘాోవవిశష్టత్వశ, వగ్తాత్. 'త దెతద్దృష్టం చ శ్రుతం 

చేత్యుపానిలే” తి చ శ్రుతేః 'చమువ్యక్చ శ్ర శ్ఫుత్రో భవతి తి చాల్చ 
ఫల్టళ్ వ₹కాదబ బహత్వర, మహాలే హొ ఫలాయ బ్రహ్మో పాసనమిష్యు తే, 
న చోన్యదవి కచిక్స వాగే పా కా కాల్ల న జ్ఞ తపో న్ బృహూత్య ర్త శ్ర హాం గలి లి ల రా అంగం. న చ వూర ్షన్నిన్న పి వాక్వ బ్రహ నీర్టిసష్టమ స్తే గాయత్రి వా 

పిదగ్ సర్వం భూతి మితి ఛందోని నైళాత్ , ఆఅథావీ కథంచిత్చూ 
రసికా వాశ్యే బహా నిర్షిష్టం స్వాత్, వ ఏవమువి న తన్వెహ వత్వుఖి 

జ్ఞైనమ స్తీ తత్త హీ "త్ర పాదస్యామృతం డివీితి ద్యారధ్ధికరసల్వేన 
న జో క “టో వో భాం శ్రూయతే. అత్త పునః “పరో దివో జ్యోతిరితి దార ర్యాదా తేన. 

G లా _ ఉగ ఇ a షా వే / 0 తస్తాత్సా కృతం బో్వోతిరిహ గ్రాహ్యమిలత్యెవం CDE బ్రూవమః, 

భ్యూతిరిహ హా (గ్రాహ్యం. కుతః? చరణాభిఛాగాత్ ; పాదాభి శానా 
దిత్యర్థః. వూర్వస్వి న్యాశ్వే ఏ రూం చతుష్పాద్న 9హా న్వీస్మ్రం “ఆావానన్య 

మహిమా అతో జ్యాయాంక్న్ సూరుహా, పౌదోఒ స్వ సర్యాభూతాని 

మాహ-_-క దేతదితి, జ్యోతిరిక్యర్ణ 1. చమువ్యళ్చమర్చి తస్ఫుందర్క, శ్ఫుతో విఖ్యాత౩, 
న చాన్యదపీతిబ హలింగమపి కించిదన్య న్నా స్పీత్యన్వయః. నను “తి (* పూదస్యామృకం 

దిపీ”తి సూర్య వాకో క్షం బ్రహోత, జాగ్యోతి9వ చేన గృవ్యా తామి త్యాశంక్యావా 

న చేతి, నను సర్వాత్మ త్వామృత త్వాఖ్యోం (బవోక్షమిత్ళ్యత ఆహ అథావీ తి. కథం 
చిచ్చందొ ద్వా శేక్యర్గ 8. దివి దివ ఇతి విభ క్రి శదాన్న వతృళిషై త్యర్థః. వకృ తేర్ణాకం 

పాకం కార్యమిక్యర్థః. ఆచారం నిరన్టతి. పాచేతి. “గాయత్రి, వా ఇదం సర్వం 

భూళం వ్యాగ్వ గాయ శ్రీ త యేయం పృథిపీ యదిదం శరీరం యదసీ స్టిన్పురుే హృదయ 
మిమే ప్రాణా "ఇతి భూతవాక్స ఎ్రథివీశరీరవ్భా దయస్రాణా త్రి కా పడ్వెధా షడ్భెరక్ష 

వై శ్చతుష్పుదా గాయ @, తి. యదుక్తం తావాక్ తత్సరిమాణాస్పర్వ ప్ర, వంచో౭స్య 

గాయ, త ల బ్రనుగ కన్య బ్రహ్మణో మహిమా విభూతి, పురువన్తు పూర్ణబ్రహరూప9, 

అతు క వంబాజ్ఞ్యాయానధథిక$ః. ఆధిక్ళమే వావా_ పొద ఇతి. సర్వం జగత్ నక 
పాదో2మ్మః '“విషభ్యాహమిదం కృత్చ్న్న మే కాంశేన వీత్రో ఆళిగిగి 4 ఇడేం. అడం 

పురుషస్య దివి స్వ, 'కాశన్వరూ పే (శ్రీపాద 

వా ఛ్యానార్థమ స్రీ కాల es వమనంకమ స్తక్యర్ణ$ యథా లోకే 

కలోజఫికీయరే, ఉత బ్తేతి ంశయే, ఆదిత్యాదికమిలి పూర్వ8 వత, సిద్ధా 



188 రత్న ప్ర భాభూపి. లే శాంకరబ్రహానూత్రభామ్యే [అ. ౧ 

త్ర 
\( 

లై పొదన్యామృతం దిసొత్య నేన మంత్రేణ, త యచ్చతుహ్పదో 

బహణసి పాదమృతం దుష(సంబంథరూపం నిర్షివం తదేవేవా దుంసం VY ల దై థి 
బం థాన్ని ర్లిస్ట్రమితి వత్యభిజ్ఞాయ లె. తత్పరిత్యజ్య (ప్రాకృతం హోరి 

కల్పయతః ప్రకృత వానా పకృత ప్ర కి యొ వస జృయాతాం, న శేవలం 
అధ ణు వా ఖగ అర ం ఉగ నార ఇ 9 5 ఫూర్వ వా క్యాబ్ట్వతి ర్వాక్య ఎవ హోనువ్భ లక కుల సా్ఫామపి రూ 

నువ్నర్షి బ్రహ. తస్తాదిహ బ్యోోతిరితి బ్రహ్ 
దరద 0 x జ క్రో? 5 ద సృతివ_త్తవ్యం. యత్తూ క్టం జ్యూతిన్టవ్యత వలి హత" శబ్ద" కారే జ్యో 

లెషి ప్రృసద్దావితి. నాయం దోవః, పకరణాద్భ9వావగమే సత్వన యో WJ Uy ఆశి 
కృబ్ద యోంర వి వక తా(ద్దీప్వ మాన కారం బజబో6తిరువలఖీ తే వి బ వాణీ ద్ ది తీ“ ని (WH అగ నా ళ్ Vann Au Fe fl సృయోగసంభ వాతీ . యేన సూర్య స్తపతి ఆజ సిద్ధ వతి చ నుంత్ర 

వన్హాత్ . యద్యా నాయం స(ోతిశ్ళబ్దక్చతుర్న్భ లై "వాను గ్రాహ కే 

పాదా త్నాద శ యమధికం తథదమధికమితి బోధ నార్గం శ్ర, శాదమృతకమిత్యు క్షం న 
క్రీపొత్త 60 వివక్షీశమితి మంతవ్యం 'యదళ$ః వరకి ఇతి యచ్చబ్బస్య పృసీధార్థవాచి 
త్వాత్సూర్వవాక్య ప సిద్ధం బ్రవ్మ గ్రావ్యామిత్యావా క శ్రే తి, నను 'యదాన్నే యో 
ఒ_స్టాక పాల” ఇళ్యత్ర యశ్పదస్యా వ్ర కృ తార కతర్చం దృష్టమిత్యత అహ-=--తత్ప్సరిత్య 

జ్యేతి. తత్స యాగస్యాన్యతశః (వ,నిద్దెరభా వేనావూర్వత్వా దగత్యా యవో ఒ వ్ర నీద్ధార్థ 
త్వమా క్రితం, ఇవా తు సూర్వవాక్య ప సిద్ధన్య బ్రహ్మణో ద్యుసంబం కేన వత్యఖి 
క్షాఠన్య యదర్శత్వనిశ్చయాద్యత్న దై కారక జ్యో తి8పద స్యాకి నన్ వార్థ ఇత్యర్థః. సందంశ 
న్యాయాద స్యేవమీ త్యాహ___న శేవలమితి, “సర్వం ఖల్విదం ట్రై ప్తైళ్యు త్తరత్ర 
బ్రృవ్యనువ ర్రిమ్య తే అతో మధ్యస్థం జ్యోతిర్వాళ్యం (బ్రహ్మవరమిత్యర్థ$, వ్రశరణా 
దితి, వకృ ఆేతయత్పదశు,త్యా న్యుసంబంధ భూత పాద త్వాది లిం౫ శ్చేత్యర్థ, 
అత; వకరణాజ్జ్యూతి శు,ృతి బాధో న యుక్త ఇతి నిర స్టం, అవిశేషకళత్యాదితి. 
(బ్రహృవ్యావ ర్హక త్వాభా వాదిశ్యర్ణ 8, యేన తేజసా చెశశ్యే శేద్ధః వ, కాళిళు సూర్య 
స్థవతి పృకాశయతి తం బృహంతమవేదవిన్న మనుత ఇత్యర్థః, జో తిళ్ళబ్దస్య కార్య 
జ్యోతి ష్యేవ శ_క్రిరత్యంగీకృత్య కారణ బ్రహలత్కత్వముక్వ్వూ బ్రహణ్యవి శక్తి 
మాహ---య ద్వెతి, గాథాంధకాశే వామై వ జో్యోతిపూ లోక ఆసనాదివ్య వహారం 
కరో తీత్యర్థః, ఆజ్యం జుషతాం కిబతాం మనోజ్యోత్రి; ద్రకాళకం భవరీత్వాజ్యస్తుతి$, 
న్షస్తు-దివో జ్యోతి... ఇతి బో తిశ్ళబేన' ధ్ర హావ గృవ్యా లె, ముత$, చరణాఖి 
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తేజనీ వ ర్త. అన్య తస వ యోగదర్శనాత్ “వావైవాయం బ్యోతి 

మో నే మనో వ్యోశిష్టపళన మితి చ. తస్తాద్వద్యత్క.సృచిదన భాసకం 
త_త్తబ్ర్యోతిశ్న్ళ ఖైనాధిధీయతే. తథాసతి బ్రహణోఒవి మై తన్య దావస్వ 

నమ_స్తజగదవభాన పాతుత్యాదుప వన్నోహ్యోతిళ్నబ్దః “తమేవ భాంత 

మనుభాతి సర్వం తస్య భాసా సర్వమిదం విభాతి “తం 'దెవా జ్యోతి 

పాం జ్యోతి రాయుక్ష్రోపాస తెఒమృతిమి ఆరాది శ్రు తిభ్యళ్చ. యద 

ప్యుకృం ద్యుమళ్యాదత్యం సర్వగతస్వ బహణో నోవ వవద్వత ఇతి, 

యు 'శ్రాచ్య లె..-సర్వగతస్యావి బవపహాణు 6 పాననాచ$ వ బేళవివేష 
ఆ ఎ ఇఒ | 

ష్ ( నర లో న్న ఇర జో వో పరిస హో న విరుధ్వలె. ననూ క్షం నిష్ప) బేశన్వ బహాణః వ్ర దె 

విశేషక ల్పనానోపవద్యతతి. నాయం దోస, నిష్ప దెళ్ న్వావ బ్రహణ 

ఉపాథివి శమనంబం థాత్చ్ర బేళ విశేషక ల్పనోవవ త్తె లేః తథాసి_ఆది తే 

చముషి హృదయ 9తి వ్ర బేళవిశెపసంబంధీని బ్రహ్వణ ఊ పాససహాని 
“a గ 0 INN ఇ: os ae శాయం తే, వ తేన విశ (తః ప్భు వ్వ క్యా థారబపాత్వముపవాదితం. 

యదప్యుతదు_క్టం చెప్పుఘగోహోనుమి లె కాతేయే కార్య జ్యోతి 

స్యధ్యస్యమాన త్వ్వాత్పరమపి దివః కార్యం జ్యోతిరేవేతి తదవ్వ 
జరగా రాడు క్వ ~— OX చ a దల యుక్త . పరస్యావి బ్రహణొ నామాది ప్రతిక త్వనతె్కా మెయబ Nu 

వ తకతో వవ ల్తెః. 'దృష్టం చ శ్రుతం చేత్యుపానతి బ్రతి తు వృతీక 

దాషరకం దృష్ట త(ం శ్రుతత్వం చ భ విన్యతి. యదవ్వు క్షమల్చ్బఫల 

శ్రావతాచ్చ న బ్రహౌతి తదవ్యనువవన్నం. న హి ఇయలే ఫలాయ 

(౧0 

( 

యథాగచ్చంతమనుగచ్చతశ 8 స్వస్యాపీ గతిరన్ని కథా నర్వన్య స్వనిష్టం భొనం స్యాదిత్యత 

అహ---శస్య ఖా సేత. తత్కాలాపరిచ్చిన్నం బృహూసూ ర్యాదిజ్యోతిషాం సాక్షీభ 

మాయురమృశతమితి చ దేవా ఉపానత ఇక్యర్థః. యోషిదనగ్ని తవల్ ద్యుమ 

త్వాదికం ఛ్యానార్థం కల్పితం బ్ర పూణో యు కృమిశ్యాహ---అ తొచ్యత ఇ త్యాది 

దివ$ పరమపీత్యన్వయ౩. అరేషృన్వ భ్యేయస్యాలంబనస్య చ సాదృశ్యనియ] 

నా_స్తీత్యాహ---వరస్యాపీతి. భవిష్యతి బహ్యబ్యోతిప ఇతి శేషః శం యథా యధి 
పానరే తథాతథా ఫలం భవతీలి శ తేరిత్యానా=నహీయ తలి. జ్ఞానఫలవదు పౌ స్ట 

ధానాణ్ జోూతిర్వాక్యాత్చూర్వ వాశ్యే 'పాదో2౭స్య సరాష్ష భూతాని శ్రీవదాస్యా 



140. రత్న ప్రభాభూషితే, కాంకరబ్రహ్మనూత్రభామ్యే [అ.ం, ద్రవ్యాణి ల 

బ వశ యణీయమియ కే నేతి నియమే హేతుర నీ యత కహి నిః 
రే లావ (UU 

సర్వవి శేషసంబంధం వరం బ్రహార్గ త్యేనోవదిళ్య లె త్నల్తైకరూవమేవ 

ఫలం మోత. ఫ్రత్యవగమ్య తే, యత్ర, తు గుణవిశేషసంబంధం ప్రతేక 

b2 

విశెషసంబంధం వా బ్ర హ్లోవదిశ్యే తే తత్త సంసారగోచరాణ్యేవో 

బావణాని ఫలాని దృశ్యం లే “అన్నాదో వసుదానో విందలే వను 
గ 3 ఇ శానా ఇ న బడు ₹ ల్లి బో ~ చి Ma య వవం వేడే తస్పెద న్ శ్రుతిష. యది న స్వవాశ్వే అంచి ఫ్ర 

రా వ 95 అకటా చం ల చి ఇ మషాలా తిపో బహాత్వలింగ మనస్త తథాపి పూర్వన్నిక వాక్య దృళ్యమ నం 

గృహాతవ్యం భవతి. తదు క్షం సూ త్ర కా రేణ___ జ్యో తిళ్చర ణాభిథా 

నాదితి. కథం పున ర్వా క్యాంతరగ తెన బ్రహ్మాసన్ని థానేన జ్యోతిళ్ళు 98 
స్వవిషయా చ్చ క్యా (వ చ్యావయితుం? నైవ దోవః. అథ *'యదత; 
ఇగ ర చారీ ౫ 1) వ Ce స్త ఇ wa పరో డివో జ వ్రతోరితి పృథమతేరపకి తేన యచ్చ ఖైేన సరగనామ్నా 

ర నీ న గెకో ౧ న్ యాం ల జీ 4 <n ద్యుసంబం థాత్చ త్య భిజ్ఞాయమా నే పూర్వ వాక్యనిర్దిప్రే బ్ర హణి స్వ 
విం, ధ్ x9 నం శ 9 నడ ఫ్ర తళ్ళిబ్రన్వావ్ తవ్య్విషయత్ో సవ 

హా వ్రతివత్తవ్యం. 

సామెే[న వరాముసపే, సళ 
భితె అటి 

వ లః, తస్తాదిహ బ్యోతిరితి బ్ర 

= ఎ ష్ 5 Wh Ww) ఫలమేకరూపం కిం న స్యాదళ ఆహ-_య త్ర హీతి, జైయిక త్వాదిత్యర్థ 3, ధ్యేయం తు 

నాశేశ్యావహయ కృత్వితి. ఈశ్వరో జీవరూ పేణాన్నమ త్తీక్యన్నా దః, అన్న స్యా 

మంతాధాతెహవా వను హిరణ్యం దదాతీతి వనుదాన ఇతి గుణవిశోషనంబంధం మో 

కచ స ధనం విందే దీపాన్ని శ్చ భవతి 'నామ్నో వాగు త్రమా మనో వ్యాప తీకం 
3 ఇగ అద షు. జన అద్య జ్య అ వాచో భూయః” ఇతి వ్ర, తీకవిశేషథ్యాన్నతు తిసం గృ హోర్ధమా ద్యవదం, సన్ని ఛేశ్ళు) తి 

a ది జగ జగ రె ధ రృలీయసితి శంకతే_కథం పునరితి, అథ ప్రథమ శుత్యనుసాశేణచరను, క్కుతిర్నీయకత 
ఇత్యాహ---నైవ ఇతి, నర్వనామ్నా స్వసామ నైన స్వస్య సర్వ నాన్ను స్సామర్థ్యం 

నన్ని హితవాచిత్వం కద్భ'లేన పరామృ "ష్ట నతీతి యోజనా, అరాల్ యత్ప్సదసానూ 
p 

నాధికరణ్యాదిత్యర్థ ౩, 

మృకం దివి” ఇతి చతుఘా . Kk 3 కర ఈ లేం ఇ ప కౌ వఖధానాల్ , అతో బ్ర హ్లైవ బో్యోతిః శబ్దీక మిక్యర్థః 
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సూ, ఛందో=౭భిధానాన్న టి చెన్న తథా 

చేతోఒ౭ర్పణనిగదా త్తథా హీ దర్శనమ్. ౨౫ 
ళ్ ఉం ణల 9 న అడ 2 9 

“గాయత్రి వా ఇ్రదగ్ సర్వం భూతం యదిదం కించెతి గాయక 

ఖ్వస్వ ఛందసోఒభఖీహీత త్యావితి, తత్పరిహ_ర్రవ్యం. కథం పునశళ్ళందోోభి 

థానాన్న బ్రవోభిహితమితి కొక్ళ్ళతే వక్తుం, యావతా “తావానన్వ 

5 ఫి వా. అర అర Ca : 9 

మహి మే త్యత స్యామృచి చతుబ్బూద్భ హా దర్శితం. నైతద్త. 

‘6. 5 ( నా ీ రాట i nn గా 

గాయత్రి వా వ్రదగ్ సర్వం భూతి మిత్ గాయ త్రిమువక్రృమ్యు తామేవ 

(7 మె ఒక న ఇ = కూ ఇర 

భూతవృథినీళ రీర హృదయ వా క్ర్బాణ ప్ర * దై ర్వాఖ్వాయ నై పొచతు 

ప్పదాపడ్విథా గాయత్రి త దేతదృ చా భ్యనూ క్షం తావానన్వ మహి 

మే” తితస్య్యా మేన వ్యాఖ్యాత దూపాయాం గాయ తా్థ్రాముదాహృత్ 

ర మ య గంట 04 దం ఎ ఈ ల్. న 

మంత్రః కథమక సద వ్యచతు న్పాదభిడభ్యాతి . యోజఒవీ తత్ర “య 

న ాలీ దొ అభలనం?ం బీ 9 oy అ క 
టో తద్భ పాల బవూళ బ్లు సో౭ ఫీ ఛందసః పకృత తాషచ్చందో 

విషయ వవ. “య ఏతామేవం బహోవనివదం వెదెిత్ఫ తృ హీ వేదో 
( WY dU 

ఇర లా అర్య > వ్య జగ yu గ 
పనిపదమింతి వ్యాచతు. లె. తస్యాచ్భందోభి థానాన్న బ్రహ్మణః వకృతత్వ 

మితి చేత్, నైవ దోపః. “తథా చేతొర్పణనిగదాత , తథా గాయ 

త్వాఖ్య ఛందో ద్వా నేణతదనుగ లె బృహాణ్ చేతసో=ర్పణం చి త్తసమా 

౨౫. ఛందోఒఖిధానాదృప్తు పృక్ళృతం శాస్తేతి శంకామేకదేశీ దూప 

యతి కఖుమిలీ. శంకాం సాధయితి....నై తదిత్యాదినా, చకుష్పద త్వాదికం పూర 

మేవ వ్యాఖ్యాతంలా-య నతామెవమితి. వేదరవాన్య భూ తొం మధువిద్యామెవ ముక్త 

ర యు జే చ శై , ఉత వద 5 ఇళ క్స్ నీవ 
రీత్యా యః కశ్చి చ్వెద తస్యో దయా స్తమయరహిత బ,వాప్రా, కిర్భ వ తీళ్యర్థః తథా చ 

దై టా నాక. న వచాడు ఇం 
అనాలా | 

ma 5 గ గప వగ న wet Ty ఈ 1 శో నను గాయ్యర్తి న కడు సరష్టమె రత 0 ఇతి గ యిత్ర్యా ఖ్యచ్భంద సి సృక్ళత 

చా గా క sr కో మ్ న. ర ఆరి | కమ 

త్వాత్ససి బ్రో పాస్యత్వంం గ యి wy త్ర ఫి? 65 నే. 

ఛందోఒఖిధానాల్ గాయ త్ర్యాఖ్బశందస ఏవాఫీభానాల్ , ఫూర్వవా న 

స | hE లద సనం ర్ట? > గ్ 
వ్యణ। వృకృళశషమిలి వల, న కుత తథా ఛందో ద్వారేణ తద్ద లే ద్రవ్యాణి 



142 రత్న ఖభాభూవి లె, శంకర బ్రహ్మనూ త్ర భాజే [అ. ౧. 

ఇఛానమ నేన ద్రాహ్మణవాశ్వేన నిగద్య లే గాయ శ్రీ వా అదగ్ సర్వో 
మితి. న హ్యతురనన్ని పెళమా కాయా గాయ కాస్స ర్వాత కత్యం 

త్రి తే ర్గాద్యత్రాయ త్యాఖ్యవి కా రేను గతం జగ త్క్యారణం 
నీర్దిష్టం తేవివా సర్వమిత్వుచ్య తే, యథా “సర్వం ఖల్విదం 

కు హొ 
WH 
బ హూ తి. కార్వం చ కారగణాదవా తిరి కమితి వయ్యనుః. “ఠదననం ww లి ల లి త్వమారంభ ణళ్ బాడి భ్యఃి ప్రత్య త్ర, తథాన్యత్రై,వీ వికార ద్వా నేణ 

బ్రహ్మణ ఊడ పాసనం దృళ్వతె “ఏతం “వ్యావ బహ చామహత్యునై 

మోావమాగ్ సం తే ఏతమగ్నావధ్యర్యవ ఏతంనువో వృ తేఛందో గాళిఇితి, 
తస్థాదస్తి ఛందోభిథానేఒవి వూర్ణని ౯ వాశ్యే చతుప్పా ద్భహా ని 
ష్టం. త దెవజ్యోతిర్వాక్వే౬పిపరామృశ్య్ళతే ఆ పాసనాంతరవిభానాయ. 

అవర ఆహ___సాషమై చేవ గాయ ర్రీ ౪ శ్రోన బ్రహ ప్రతిపాద్య తేసంఖ్యా 
వెదత్యాద్దాయత్ర్యాం (బహ్మశబ్దో యుక్త ఇతి భావః, గాయ, తిళశభేన తదుపాదా 
నల్వేనానుగత బ హలతణాయాం బీజమనువవ గ్రిమాహ_న సాకు "కే లిం బ్రహూణోజఒవి 

కథం సర్వాత్మకత్వం  తత్రావా= కార్యం చేతి, నచ గాయత్ర్యా ధ్యా నార్థం 
సర్వాత్యక త్వారోవ ఇతి వాచ్యం స్వతస్ప ర్వాళ నో థ్యాననంభ వేనారో పాయో గాదితి 
భావః. 'తథాహి దర్శనమితి సూ త్ర, శేషం వ్యాచ ప్లే---కథాన్య శ్రే తి, దృశ్యత ఇతి 
దర్శనం దృష్ట్రమిత్యర్థం. వతం పరమాత్రానం బృహ్వ్య్భృవా బుగ్వేదినో మహాళ్యు శే 
శ్త్రే తదనుగతము పాన లే, వీత మే వాగ్నిరహా స్వే “త మేతమగ్ని8ిత్యధ్వర్యవ ఉపాసతే” 
ఇతి (శు లేర్యజుర్వేదినోవగావుపాసతే. నీఠమేవ ఛందోశాస్సామ వేదినో మహా 
వలే కల ఉపాసన తే” ఇత్యెకశేయకే దృష్ట మిక్యర్థ 8, గాయ త్రీ శబ్దో ద్రైవాలతుక్ర 
తి వ్యాఖ్యాయ గాణ ఇత్యాహ-- అవర ఇతి. సాశూ దేవ వాచ్యార్థ గృవాణం నినై 
3 యావత్ , పూర్వం తూ పాస్యతయా? గాయ త్రీ వదేనాజహల్ల కణయా గాయత్రీ 

ద్రవాణీ చ్వే అపి లక్నికే న చ “గాయ త్రీసర్వమి' త్యన్వయాసంభవ$, భుటో రావీతి 
వదాస్థెకచేశే వ్యక్తా రూ పొన్వయ వద్దాయ క్రీ వదార్థెక చేశే గాయ క్యనుగ శే బ్రహ్మణి 

న్ 

వధానే సర్వాత్శక తఆస్వన్వయసంభవాదితి భావః, శథాచ సూత్ర సీధాంకభగస్యాయ 
మర్థ 8. తథా గాయి వచ్చతుప్పా త్త్వగుణసామాన్యాచ్చేతో ద్రిహ్హ్హణి సమర్ప తే 

గా వేతోర్ప్చణన్య చిత్తనమాధానస్య, నిగదాత్ అభిధానాణ్. తత్త దృష్టాంక 8-_ 
తథ్రాహి దర్శనం; అన్యత్రావీ వికారద్వాశేణ “నీళం హవ బహ చో మహాత్యుశ్ణో 
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సామాన్యాద్య థా గాయత్రి, చతుస్పదా పడత_ర; పాదైః తథా 

బహ చతుప్పాత . తథాన్యక్రాపి ఛందోభిథధాయీా శబ్దో న్రాంతరే 
సంఖ్యాసామాగ్యాత్స్సుయు జ్యమానో దృళ్య లె. కద్యథా ల వా 

వలె పంచా న్వే వంచా సె % దళసంత _స్తత్క్బ్బృత" మితు వష్టవక్ క మారహ 

'నైపా విరాడన్నా దీ సి అస్ని౯ వే, 9 సహ్లావాభిహితమితి 

యేన సచేత్ ఒర్పణోగాయ త్రీ శబ్ద స్తేన బ్రవ్హాణ నీవ నిగజాలత్ అఖిథధానాగ్ , ఛందో 

2-భిధానమసిద్ధ మితి, అధునా తథాహి దర్శనమితి శేషం వ్యాచ ప్పే---కశ్దోతి. సంవర్ష 

వి ద్యాయామధీదైవమగ్ని సూర్య చంద్రంభాంసే వాయా లీయం లే. అ ధ్యాత్షం వాక్చత్వు 

కక త మనాంని ప్రాణమసీయంతీత్యు క్షం తేవా నే పంచా నే ఆధి దావికా?, 

వంచాస్యే ఆ ధ్యాతి కాగ మిళి త్వా దశసంఖ్యూ కాన్ఫంతః. కృత మిత్వుచ్చం తే, సంతి 

హీ కృత త్రై తాద్వాపరకలిసంజ్ఞ కాని చత్వారి ద్య్యూ తాని క్కృమెణ చతురంకత్ర్యం 

కద్వ ్యంత3ై కాంకాని. త ల్ కృతం దశాత్మ కం భవలి చతుర్ష పంకేము (తృయాణాం 

త్రి, మ్ ద్వయోర్ద యో కన్య ఇచాంశ్ర కర్యావాల్, తభా-చ దశళత్వగు ణేన పాయార్టదయ; 

క్యకళళ్దేనోచ్యం శే.ఏనం కృళత్వ్టం చాయ్వాాదీనామువ క (కృమ్యూహా--- సై షే తి.విభేయా' 

క్స్ క్షయా స్రీ లంగని న్టేశం, విరాట్ప్సదం ఛందో వాచకం “దశా తరావిరాజి డితిళు లే; 
దశత్వసా మ్యున వాయాషద యో విరాడిత్యుచ్యం లే. వవంచ దశళత్వద్వారా వాయ్య్యా 

దిషు కృతత్వం విరాట్త్వం చ భయం, త్ర త్ విరా ట్ల్షభ్యానాల్ నర్వమస్యాన్నం 

భవతి “అన్నం విరా డిత్మిశు, లే; కృతత్వ ఛాాసాద న్నాదో భవతి కృతద్య్యూశసా్యాన్నా 
దత్వాత్. కృతం హి స్వీయ చీశురంశేషు త్ర త్ర బక "వకమంకర సయదన్నమ శ్ర తీవ 
లత్యు తే, అతవీవ కృతజయాదితరద్వ్యూ తజయః (శు ర త్యు క్ష. “కృతాయ విజితాయా 

ధశే౬_యాస్సంయంతీ' తి,అయో ద్యూతం కృతసుజ్హో ఒయః కృ తాయః స విజితోయేన 

స్తై, అధలేయాః త్ర్యంకాదయ3 అయా? నంయంతి ఊప నమంలే లేన జితా భవంళీ 
త్యర్థః. సవం చ సావాయ్నాష్టదిదశా త్రి క వఘా కృతశబ్ది తా విరాడన్నం కృత త్వాణ్ 

మిమాంసం తే” వీశమాక్రానం ప్రథానే శ్రే శదనుగతము పాస తే? బతి బృవణ 
జగ = ఇ అర్య సననం నూ న్ లం మే అటి _ ఉఊపాననం దృశ్యతే ఇలి దర్శనం దృష్ట మిశ్యల్" శి, మావ స్రార్వ బాశ నిర్షిప్టం, న 

ఛంద ఇతి సేద్ధమ్. DE 

ర అథ్సిదెవతం, వాయుర గ్ని స్ఫూర్భశ్చుంద్ర్రమా ఆవ, ఆ ధ్యాత్మ్యం, ప్రాణో, 

వాక్చతుశో) త్రం మన; ఇతి దశ, 



144 రత్న, వభాభూపి తే, శాంకరబ్రహనూ త్రభామ్యే [అ. ౧. 

నచ్చందో=భిథానం సర్వథావ్య స్రీ వూర్యన్మీకా వాశ్యే పృకృతం 

బూాతి. 
(J 3 

సూ, ఇరాతాదిపాదవ్యప బేళోపపల్త శ్చెనమ్. ౨౬ 

వత వ్ర్చైవమభ్యువగంతవ్యమ పి. పూర్వన్మి౯్ వాశ్వే పృకృతం 

ద వన లక” ం రే లో g భాతి యతో భూతాది౯ పాదడాః వ్యవదిళశ్ తి శ్రుతః. భూతవృథి 

వీశరీరహృద యాని హీ నిరిశ్వాహ---'నై హో చతుష్పదా పడ్విథా 

గాయతీోతి న హీ బహానాశాయణే కేవలస్య ఛందసో భూ తాదయః 
Uy శా Uy ల్సి న క క్త 

పాదా ఉవవద్వంలె. అపి చ బ్రవ్రోనాశ్ర్రయ ౯ యమృక్సంబ ధ్యే 

“తావానస్వ మహిమే తి. అనయా హి బుచా స్వర సేన బెహావాఖి 
(మే 

ధీయతే “పొదో౭. స్యసర్వాభూ తాని త్రి పాదస్యామృతం దివీితి సర్వాత్మ 

అ న్నా దినీత్యర్థ$. సర్వథాపీతి. గాయ, లీ శ్రీ వదస్య లకక కే గాణ ల్వేషవి చేళ్యర్థః. 

అత్రాపర ఆ సాంత్యవరపచేన గాణక్ష్ణం ముకం స్సేగ్రి ద్యోశయతి. ఆజహర్హతణాప పే 

హి “వారస గాయత్రీ "తి వాగాక్షక్వం “గాయతి చ త్రాయశే వేతి నిరుక్తగాయ శ్రీ, 

నామకత్వం చ గాయత్రా ఉపాథి ్వేనో పాన్ఫ త్వాదువపన్న శరం. గాణవ'క్నే గాయనీ 

రాగా త్తదుభయం _సర్వాతృకళ్వమాత్రణోవపాదనీయం, ఏవం గాయ ల్రీపదస్య 

స్వార్గ త్యానోఒ ప వసిద్ధచ కుప్పా త్త గుణద్వారా విపృకృష్ణలతణా చేతి బహర 

సమంజనమ్, 

౨౬ నను “గాయత్రీ వా ఇదగ్ సర్విీమితి పశమగాయ్మ త్రీ శ్కుతేః కథం 

లత ణో త్యాశంక్య వా క్యా “శేషగత నరార్షిత శ కత్వాద్య చేకబలవత్ప0మాణనం వన పన బ్రహ్మణ 

శాత్వర్యావగ మాది త్యాహ---భూ తాదిపా దేతి, నీనంపదార్థమాహ---ఇత శ్పతి, 

ఫూ తృస్థాదిపదార్భం దర్శ్భయ తి _ భూ శప థిపీ తి. అత్ర సూత తృభామ్యకారయార్భూ 

తాది ' చతుష్ప దాగాయ క్రీ తతి నమృతం. షడతరై శ్చతుప్పాత్త్వ్వం వృత్తి ఫీకారో క్ష 

మృ పృసీద్ధ పేదం, చశారనూ చిశం ప యు క్ష్యంకరమాహ అవి చేతి. బ,వావరసూక్షొత్పన్న 

స్ 

d 
ఇతశ్చ గాయ త్రీ ర్రవాశ్టే దృష మూవ (వతి పాద్యమి త్యాహ 

భూత పృథిసీశరీరహృృదయొ '“చతుష్పదా గాయర్రీ” ఇతి వ్యవదేశస్య బ్రహ్మా 

త్యేవోవవత్తే? న హ్యామరసంని వేళశరూ పగాయత్ర్యా భూశాది పాదవ్యవదేశః సంభవతి, 

అగో గాయ క్రీవాక్యే బ్ర స్తైవ ప్రతిపాద్యమితి, జ్యోతిర్వాశ్యే ద్యుసంబంధా క 
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తి డా అం లల కద అవ ఇ 2ఒ_వియమ్బుక బహావవతయైవ సమావమ్న్నూ 

య తే స్త్ర ళళ్చ బ్రహ్మణ ఏనం వాపతాం దర్శయతి__“విస్టభ్యాహ 
మిదం కృత్చ్న మేకాంశేన స్థితో జగదిోతి “యడై తద్భ) హే త చ 
నిశ్షైళః. ఏవం సత ముఖ్యార్థ ఉవవద్య లె. “తెవా వలే వంచ బ్రహ 
వురుబూ” ఇతి చ *“హృదయసుషిషు ద్రహ్మవురుషిఇతి శ్రుతిః బృహ 
సంబంధి తాయాం వివటేతాయాం సంభ వలి. తసాద న్స్ ఫూర్వస్తి౯ 

వాశ్వే బ్రహ పృకృతం. త దెవబ్రహూజ్యోతి ర్వా క్యే ద్యుసంబం థా 
త్పత్యభిజ్ఞాయమానం వరామృళ్యత వతి స్థితమ్. 

నూ. ఉపదేశభేదాన్నేతి చేన్నో 
= అయ రె 

భయసిన్నప్యనిరోథాల్. ౨౭ 

యద వ్యేతదు క్షం ఫూర్వుత్ర, ' తీ పాదస్యామృతం దివీ తి స ప్ప 
మా ద్వారకా ధార కేన ఉపదిషప్లా. ఇహ పునః “అథ యదతః వరోదివో 

తాషచ్చ తస్యా _స్హత్స రత్టమి త్యాహ-__వురు చేతి. (బవావదస్య ఛందోవాచిత్వము క్షం 

నిరస్యతి---యృదై ర తద్భ్బ్య) పాతి. ఫూర్వస్యామృచి బ్రవో కావిక్యర్థ 8. హృదయన్య 
చకతుర్ది కూర పం చ పంచ సుషయస్సంతి, శేషం బ్రవ్యస్థానహృన్నగరస్య ప్రాగాదిద్వా 
రేమ (క్రమేణ ప్రాణ వ్యానా పాన సమానోదానాః వపంచద్వార పాలా ఇతి ధ్యానార్థం 

(కుత్యా కల్పితం. తత్ర హృదయచ్చి ధ్ర స్థప్రా ణేను బ్రవ్యాపురుషత్వ శు తిర్చ్భృది 

గాయత్ర్యాఖ్య బ్బ హణ ఉఊపాసగనానంబంధితాయాం .బ హణో  దాంరపాలతాంది 

వ్యణః పురుషా ఇతి నంభవంతీ త్యాహ --వంచబ, మేం 

౨౭. దివి దివ ఇతి విభక్తి భేదాక్స్రకృక వ్రత్యభిజ్ఞు నా స్తీత్యు క్షం చోద్యం 
నోపేతణీయమి త్యాహ---కత్ప్సరిహా ర్తవ్వమితి. పరిహారం వ్రతిజానీ కే_ఆశ్ర 8, 

"చేవ వ త్వఖిజాయత ఇతి సీద్దమ్. 
ఆ లు ధి 

నను ఫూర్వం దినీతి నష్పమ్యా ద్యారా ధార ర్వేన నిర్షిశ్య లే, దివ ఇతి వంచమ్యా 
ద్యారవధిల్వేన. తథా చ విభ క్షిభేచేన ద్యుసంబంధాత్ యత్సత్యభిజ్ఞానము శం 
త న్న త్యాశంక్యావహా--- 

ర 'దివః' ఇతి విభ క్షి భేదేనోవచేశాల్ జ్యోతిర్వాశ్యే వ్ర శ్యభిజ్ఞానం న 
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సతిర్పివ్యత్ రతి వంచన్యూూ మర్యాదా ల్వేన తస్తాదువటెళ భేదాన్న 

త్నభిజానమ నీతి తత్సరిహ_ర్హవ్యం, అశ్రోచ్యతే.నాయం 

సిన్న పవిరోథాత్ , ఉథభయన్మీన్నవపి స _ప్పమ్యంతే పంచ 

పడేసే న ప్రత్యభిజ్ఞనం విరుధ్య తే. యథా లోే వృతా 

రా సంబద్దోఒవి శ్యెన ఉభయథోవదిశ మానో దృశ్ళలే, వృయూ 

చ్చోకెర్టనో వృమా గ్రాత్సర త శన ప్రతి చ. ఏవం దివ్యేవ సద్న్రహూదివః 

మరమిత్యుపదిళ్య తే. అవర ఆవా.య థా లోకే వృతా గ్రోణాసంబద్దో౭ వీ 

కేన ఉభయథోవదిశ్యమానో దృశ్యతే వృతా, శ్వేనే వృతా 

_్రాత్చ్సరతశ్మ్యేన ఇతి చ, ఏవం దినః పరమవి సద్న్రపహ్య దివీత్యుపదిళ్య తే: 

హు 

a 
ట్ర 29 

5S అ లన్న Oral ఉద్య జ త అ 

తనాద గ వూర్వనిరైస్టన్వ బపహణ ఇపహా ప్రత్వఖజ్హూనం. అతః వర మేవ 

'సూగ్రే,. నఖర్భం వదన్పరిహారమాహ---నాయమితి. ఏవం సర్వత్ర వాఖ్యేయమ్. 

య, ధానప్రాతివదికార్డ ద్యుసంబం కన (వ కగిభిజ్ఞాయా విభ క్ష గ్రిల్స్ భదో న వ్రతిబంధకి 

కథంచిదాధారస్యాప్ మర్యాదాత్వసంభఛవాజ్ . యథా వృత గృం సరలగ్న ఫె గా 

వచ్చిన్న శ్వేన స్యా ధారస్స శ్నే వ స్వాలగ్న భాగావచ్చిన్నన్య తస్యైవ మర్యాదా భవతి. 

వవం దివి సూరే్టే హార్షా కాశే వా నముక్యే ఆధారే సద్బ్రహ్య దివోమ ర్యాదాత్వం 

తదలగ్నాకాశా వచ్చిన్నం బ్రహ (కుతి కల్పయితా దివః వరమిత్యుచ్వత ఇత్యర్థః, 

యిద్యాకాశే నాప్యన వచ్చిన్నం బృహ గృహీత్వా వంచమ్యాదివో మర్యాదాక్వ మేవ 

ముఖ్యం తదా గంగాయాం ఘోష ఇతి వల్ సృప్పమ్యాస్పామోవ్యలవ ణయాభారత్వం 

వ్యాఖ్యేయమి త్యావా_ఆపర ఇతి. సంబద్ధం (క, త్యౌ ధారత్వం ముఖ్యం పూర్వము క్షం 

-వ్యేవ సదిపి, అసంబద్ధం చత మర్యాదాత్వం ముఖ్యమధునోచ్య లె. దివ?వరమవీతి 

నీద8 తస్తాజ్డ్యోతి ర్వాక్యము పాస్వే బృవాణి సమన్వితమితి సిద్ధం. ఇతి దశమాధి 

కరణమ్, 

సంభవతీతి చేత్, న. కుత, ఉభయప్మి న్నపి విభ క్రి భేదేన ఉప చేశద్వయే2_వీ వ్ర, ధాన 

ప్రాతిపదిక -స్టేన 9 త్యభిజ్హాయా అవిరో ధాజణ్ , వకృళలేవ్రి, పాద్భ)వ్యవరానుర్శియ 

చృష్టానుబంధాచ్చ పరం (బ్ర హైవ జ్యోతిః శబ్దితము పాస్యమితి సిద్ధం. 
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వె ద వొదానిరిం ద్రస్వ వియం థఛామోావజగావు 
న్ అ ఈఓ 

యు న చ పౌరువేణ జే త్యారభ్యామ్నూతా. తస్యాం శ్రరూయ తె 

'సహోవాచ పాణో౭నీ పజాతాతం మామాయురమృ తముపాగే ) 
న, ల J —3 

తి, తథో త్తరత్రా,వి “అథ ఖలు ప్రాణవవ పృజ్ణార్తదం శొరీరంపరిగృహాో్య్టో 

శావయతీి త్రీ తథా “న వాచం విజిజ్ఞానీత వక్తారం విద్యా” దిత్వాది. 
@ 

isa ఎం ఫి ఓ 

“స వవ పాణ వవ వజాతా రో ' బత్వాది. అంతే చ “స వహ పాణ ఏవ వ్రక్లత్మె నందో2జ ఒమృత న్ న్ 

తత సంళయః౬కిమివా పొాొణళ బేన వాయుమా త మభిధీయతే, ఉత 
Wy శం ద Ww 

శా వ జా క్ a అబ ఏ > సాయ . న్ + J దెవతాశ్త "ఈత జీవక్కఅథ వా వరం చ బాల నన్వత ఎవ (వా ఫత్వత్రై, 

వరి తంపాణళ్ బనం బ పహూవరత్వమిహావిచ బ వాలీంగవు నీ “ఆనందో౭జ 
క ర్ దాతలు త్ న, 

9౮. రాణ స్తథానుగమాత్ ఖు దివో దాసన్యావత్యం 'చెవోదాసి? వృకర్దనో 

నామ రాజా యు దైన పురుషకారేణ చ కారణేనేంద్రన్య ్రేమాస్పదం గృహం 

“యే, అల జెగామ. తం హేౌంద్ర ఉవాచ వ్రశర్ణన వరం లే దదామాతి. సవోవాచ ప్రకర్దనః, 

యం త్వం మర్త్యాయ హీతతమం మన్య సే తం పరం త్వ మేవాలోచ్య మహ్యాం దేహీ తి, 

rea (ర గ జ a తత ఇంద్ర ఇదమ హ_ప్రాణో౭స్మి త్యాది, ముఖ్యం ప్రాణం నిరసీతుం సృజ్ఞుతృత్వ్టము క్షం. 

అగ అనగ ద్ క 

సిరి శేషచిన్యాత్ర,ం నిరస్యతి---తం మామితి. ఇదం ప్రాణ స్యేం ద్ర దేవతా ల్వే లింగం. 

ముఖ్య స్రాణ ల్వే లింగమావా_అశేతి. వాగాదీనాం చేహ ధారణశ క్ష్యఖావనిశ్చయా 

సంతరమి త్యేర్థ 8. ప్రాొసృ దేనా ధారక త్వముస్థావక త్వం చ వనిద్ధమితి వక్షం ఖల్వి 

త్యుక్తం. ప్రారాన్య జ్వ త్వే వక్తృత్వం లింగనూహ---న వాచమ్ తె. ఆనంద త్వౌదికం 

వలింగమాహ=_అంే చేతి. అనేశేషు లింగము దృశ్వమా నేమ బలాబలనిర్థ 

పాద్భ )వావరామర్శియచ్చబ్దసమాగాధికృ తా కృత్ w 
న తథహాసాధభారణం కించిత్సమ స్తీ ప్రాణస్య 

త్రి వ త్యుదాహరణసంగ తే దమానా € 
అ _ ళీ శ న రు అల, న - 9 5 
ఫూర్వవ యే శ్రాగం చేవతాజీ వానామన్యత మో పా స్త్రి, సిద్ధాంతే డ్ర్ 

బ వారీరితి ఫలభదః. కే "సీతకు పనివుంది ఇంద ప కర్షనా ఖ్యాయి కా ఈయాం శో కర్దనం 

J లి జా తి 
a క దున + దెం త్రే వ్ర క్తి ల, [వ సీం ద వా కం శ్ర్యూయ ల ప్రాణో ఒస్తి ప ర్య _ ఇత్యా త కిం ప్రా 



148 రత్న ప్ర భాభూషి శే, శాంకరబృహూనూ భామే [అ. ౧. త్ర 
(WU 

రోఒమృతః వ ఆరాది, కథమిహ పునస్సంశ యస్పంభ వతి, అనేకలింగ 

దర్శనాదితి బ్రూమః. న శేవలమిహా భహ్మలింగ మవ 'వలభ్య తె. సంతి 

హేతరలింగాన్నవి. “మామేవ విజానీహీ క్ట తంద్రన స్రీ పచనం దెన తొత్త 

లింగం, ఇదం శరిరం పరిగృహ్య లై పయలతీతి ప్రాణలంగం, 'న వాచం 

విజిజ్ఞానెత వకారం విద్యా ది త్యాది జీవలింగం. ఆత ఉవవన్న స్పంళ యః. 

తత్ర త్ర వ్రనీచ్దే రాయు! పారా ఐతే పా క్ వదముచ్య తే, _స్రాణళ'బ్దం 
థి ల 

బ్రహ విజయం. కుతః? తథానుగమాత్. తథాహొ వార్యావ ర్వెణ 

పహ్యాలోచ్యనూనే వాశ్యే పదార్థానాం సవున్వ యో బ్రహ్మవుతపాద 

కః నవర ఉవలభ్యతె. ఉప క్ర మే తావో న ద్వరం నృణి మ్యేలీ ంగ్రేణో 

రనః పరమపురు పూర్ణం వేరమువచి తెహత్యమేన వరం స ఎష యం 

త్యం మను హ్యాయ “హితతమం మన్యసి తి, తస సాతరను త్వర చ 

శ్ర షమానః ప్రాణః కథం పరవమాత్తా న స్యాత్ . నహ్యృన్య త్త పసరమాత 

విజ్ఞానాద్దితతమ ప్రా వీర ని తమేవ విదిత. తమ తుషమేతి నానళ౪ః + స్ క్యు మేతి నాన్యః 

బగ 
ఎ 0) 

గ 

DE 
పంథా విద్య త_యనాయే' త్యాద్న శు తిభ్య్ళః, తథా స యో మాం 

యార్థమిదమధథిక రణమిక్యగ తార్భతామానా__అ నేకలిం గలి, ఫూర్వశ, పకృగ బహ 
oly కీ 

వాచకయచ్భబ్దబలాజ్జ్యోలిక్ళు తిర్భ) హవరేత్యు క్షం, న తహ ప్రాణ శుతిభం గ 

కించిద్భలమ స్పి ని, మిథో విరుద్ధ సెక లింగా నామని శ్చాయక శ్వాదిశి సృత్యుదాహరణ 

నంగ త్యా వూర్వవక్షయతిక శే తి సి. పూర్వం వ వ,ధానప్రాతివవె కార్థబలాద్విభ క్త 

బాధవ ద్వాక్యార్థళ్ళూనం ప్ర వలి పోకు క్వేన వ ద్ర శాస చేకవహర్థబలాబేకవాక్యశాళంస్ 

ఇతి దృష్టాంతనంనతిరారస్తు పూర్వవనే ప్రూణాద్య శేకోపా స్త్రి, సిద్ధాం తే వత్వే 
అర్య = రాల నో క ఉగ శ = గృ)వ్వాధీరితి ఏిజేకః. తథా (బృవ్హాపర తేన వదార్థానా మన్వయావగమాదితి బాత్వర్థ 

—-ద 

హవా. తథాహీతి. హీతతమకషకర  కయాదివదాశానాం సంబంధో బ హణణి 
త్సర్న క్డపలభ్య్వ క : దిన ల కాత్నర్యనిశ్వ్చాయక ఉపలభ్యత ఇత్యు క్షం వివృణో తి షృక్కమ ఇత్యాదిగా. యం 

గ గమ్ వక అ క అన ౯ జన కా. అద్య జో పన సే తం వరం త్వమేవ ప్రయ చృెత్యర్థః స యః కళ్చిన్థాం బహరూపం "వేద 

సామొదనుభవతి తస్య విదుపో లోకో మోమ్ మహళాపి పాఠకేన న వా మోయతే 
© = అ నీ డ్ అడ ల చైవ హింస్య తే న చ, లిబధ్య ల జ్ఞ నాగ్నిశా కర్త తృణరా ఒర్పగ్గ త్వాడి త్యావాస 

శజ్రేన చాయుమ్మాత్ర మఫిధీయతే, ఉత ఇం దృదేవత్కా ఉత జీవి అథవా వరం 
బహ్తౌతి విశయే, “అథ ఖలు, ,.* ఇత్యాదిలింగాల్ వాయుమా త్ర మితీ ఫూర్వః వత్స 

సిద్ధాంకస్తు---ప్రాణశ నైన ట్ర హావ ఖిథీయతే. కుఠకి తథానుగమాల్ తథా దివా 
ఖీ 



బగ cn 3 గానా న్న అ ర్వా అ we 
అంతం రాలగ్ళాద న్ a ౨. త చ వావ ప్రవేప 

పద్నూ తే. నహ వ్ర శాతేనస్య వాయోః ప్ర జాత తత్వం సంభ వతి. తధోససంవో 

"రేఒవ్ “ఆనందో జరో ఒమృత' ఇత్యానంద త్యాదీని చ న బహణో 
నా 

ఒన్య త్ర సమ్యక్సంభ వతి “సన సాధనా కర్మణా భూయా౯ భవతి న 

ఏ వాసాధునా కర్ణా క నీయా నేవ వ్యావ సాధు కర్త 'కారయళల్ 

తం య మేభ్యూ లో కేభ్యు ఉన్ని నీష లే, ఏష ఉ ఏవాసాధు కర్త కార 

యతి తం యమేభ్యో లోకేభ్యోఒథో నినీవతి బ్రతి “ఏవ లో కాధివతీ 

రన లోకపాల వహ లోకేశ? ప్రతి చ, సర్వ మతే త్సరస్మ౯ బహ్మణ్యా 

శృయమా ణే అనుగంతుం శక్యతే న ముఖ్య వ్రా పా ణే, తస్తాత్సా, అపో 

బట 
/ 

సూ. న వక్తురాల్స్ పదేశాదితి చెద ధ్యాత్త 

సంబంధ భూమా వ్యా క్ ౨౯. 

యదు కం పాణొో బెప్తా త తదాతీవ క్ట తేన వదం బహా 
0 గ WU wes: 

పాణి బం. కన్వాత /. వష్తభ స్య చచేకాక్ వక్తా పాంద్రో నామ కల్పి 

ద్విగృహవా౯ "చఊేవతానెషవ; స్వాళ్ళొనం , కో ప తక్టనాయాచచ క మా 

య ఇతి. సాధ్వసాధభుని పుల ఆ పొెపే ఆ భఖ్యామస్పృప్ట్రశ్వం క త్కారయితృత్వం నిరం 

కే శె శ్వర్యం చ సర్వ వ ముకి కృర్థ క. శిర తి 8606 

౨౯ అహంకారబా డన స్వాతి వాచకశ్త శ్షిరాచచ క షే ఉక్త వానిత్యన్వ్యయ;. 
చు 

యర్ “పితతమం | ఇ త్వాదిహితకమ త్వ్వద్య నేకబింగానాం అనుగమాల్ అవ 

తో పాణో  బ హా వేళ్ళర్ల!. 
శ కక - వ జల 

నను త్ Bow phos ఇత సళ౦ క్యాహాా 

వ క్షు ఇంద్రస్య దేవ ళావిశేషన్య, ఆత్తోసదేశాత్ “మూమేవ విజాసీహీ” 

Es 



అగ గ్య ఎన న్ Fs - 5 ం జగ చ్ ? 
సఏవమ. వకృురాత్త త్వనోవవిశ్యమాన। వాణః కథం బ్రహ సాళితి? న 
Sg rd ఉల శాక వో క వా 
బా బ్రహ వక్షృత్వం సంభవతి *“అవాగమనా” వ్రత స్రదిశుతిభ్యః 

పాస ఒంచెస ర్త ఆన 
త థా విగ హనసంబంధిఖి రేవ బ్రహ ఇృసంభ వద్శిష్థ ర ్మెరింద్ర ఆత్త 0 
తుహైవ *తి లీరాణం త (మ మహానం అరునుఖాన్నతీకా సాలావృ రు WJ J (అః - థి 

ష్ | లె; ద్ఖి; చై సన పతా 
కేభ్య ప్రాయచ్చ మీ త్యవవమాదిఖి వ్రాణత(ం ౦ ద్ర స్స్ బల లత 
లో ర ర్న A 

Cro 
Ch Cy PJ ణో బలి మితి హీ విజాయతే. బలనం చేం దో 

సీదా. “యాచ కాచిద్బలకృతిరింద సన కరెవ తపిల హి ధ్ ల్ క = 
క్షర్యత్వమవ్య ప్ర తీవాతజ్ఞాన త్వా ద్దేవ తాత్త నస్పంభవతి.అవ్ర 

తిహతజ్లానా హీ చేవతా అతి వదంతి, నిశ్చెతే చెవం దేవతాత తోవ DE, యాం ఆశీ దే” హాతతమత్యాదివచనాని య థాసంభవం తడిషషయా తేన యో 
షైన్. క్ష తోపదేశాన. 5 బహేతాం 

జయితవ్యా తస్తాద్య క్టురిం ద స్యాత్షోవటబేళ న్న ప్రాణో బ్ర వాత్యా 
అగ్రే nm =“ 6 x ఒత్త లో Pea) శ 

వ్య సమాధీయ తె అధ్వ్యాత సంబంధభూమా హను నిల. అభ్యా 
అల్లో “ర అ కే మ + యర వ ర అ న్న అ 

తృనంబంధః సత్య గాత్మ్సంబంధ_స్తన్య భూనూ బ*హుుళ్యమన్మన్న 
థ్యాయ ఉపలభ్య తే. 'యావదస్తీ౯ థదీ-రే ప్రాణో వసతి తాన 

కు 
య 

వదంతి. వ 
UU 

fo 

ద హం ఈక గై నా శనం కాం 
య సతి శీ, *క్షా త్వముః పుత్రో, విశ్వరూవో నామబ్రాహూణ; తం వాతచా 
యథార్థం శబ్బయతీతి రుత వేదాంతవాక్నం తనుఫే యేషాం లేరు 

ప్రాణశ బైన బలచేవతా లత్యత ఇతి భావః, ఇంద్రా హిత వ దాళ్ళ త్వాద్ధితతమ; కర్తా 
నధికారాదపావ ఇల్నేవం వ్యాప్నేయానీతాాంహం__ చేతి. వ 
థః రా ఇత్వ ౦ వ్యాఖ్య నీ సవా నిశ్చి తే త కిమిం దృ వ దేన విగ 

పులక తం చిన్యాత,ముచ్చ ఆ ఉత విగ్సహాః, 

న ద్వితీయ ఇత్యావా_ఆధ్యా 

ఇ త్యాత్య ల్వేనో పదిశ్యమ-నత్వాల్ , ప్రాణో న ద్రిహూతి చల్, అత్రాచ్య లే. 
అ ధ్యాత్య సంబంధభూమా వ్యాసిన్నితి, హీ యస్తాల్ , అసీక్ అధ్యాయ “యావ 

Oy He Pal వి ప ల వాక్య స్స (ద్రైవావరత్వం నిద్ధం, 

ల్ త్రీ. ఆక ని బా౭ధిగమ్యత ఇత్య ధ్యాత్మం వృత 

rT న కా జ్ ఖర Nha ళీ ర 
ద్ధ శ్చస్ E దే -పాక్లో వవతి తావవాయంం న నిష పారా వవ వ జాళానందో._జ 

రీ at a అగా చో ళో ఆర ఊరు J 

ర్ =మృకః ఇత్యాద్య ఛ్యాత సంబంథన్న్వ వ త్యగాత్త నంటంధస్య భూమా చాహుబ్య 



తము 
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అగు ఇవ 
లా శ 

లీ జ న అ 

చాయు' రితి CD పృజ్ఞాత్తే ఫు వ్రత్వీగ్భ్భూత స్యాయుపన న 

దానో పసంవోేచ యూ; స్వాతంత్ర్యం దర్శయల న దేవ తావి ర్చి షస 

పరా చినస్య. తథా నిత చ వాణానాం ని బ)యసవి. త్య భ్యాతే 

మే పెం ద్రియాశ్ర యం యాణం దర్శయతి. తథ? పాణ ఏవ వక్ష 

aS 

లో 

ల 

ల్రేదం కరం పరిగృహ్య జ్ఞైపయతో తి తి, “న వాచం విజిజ్ఞానిత 

వికారం విద్యా దితి చోవ శమ 'తద్య థా రథస్వా రెషు నేమిరక్సి 

తానాభావరా అర్చితా; ఏఫమ్పే శా భూతమా,తాః వక్లామా.త్రా 
ద్ద లో లో 

స్వర్చితాః పృజ్ఞామా తాః ప్రాణో చెఒర్చితెః స ఏవ ప్రాణ ఏవ పపజ్జా 

తానందోఒ జరొ*ఒ మృతి ప్రతి విషయెం ద్రియవ ఫ్రనహో రార నాభిభూతేం 

వత్స గాత్తానమే పసంవహారతి 'సమఆల్తేలి విదా దితి చోవసంవోర; 

ప్రత్య గాతృపరిగ "చా సాధుర్న వరా వీనపరి గె హే. “అయమాత్తా 

బృహ సర్యానుభూ” రితి చ శుత్యంతరం.  తస్తాదథ్యాత, సంబంధ 

బావుళ్వాద్బ్నహేప దశ వవాయం న దేవళాత్తోవదేశో, కథం 

తర్షివ క్షు రాల వదేశః 

గాత్ర సంబద్ధ్య తే యై? శరిరస్థ త్వాదిఖిరిం దత నా వసంభావితై
ర్జర్మె సై అ ధ్యాత్యసంబంధా 

'స్తేసూం భూ మెత్ఫర్థ ౩. ఆయుర్నక్త దా ప్రాణవాయుసంచారః, అ సీకే ప్రాకాస్య 

స్టిల్ " ప్రాణానామింద్రియాణాం స్ట్ తిరిత్వర్థ తః (శుతిమావాఅ స్తీక్షఇలి, “అధథాతో 

నిశ్మేయసానాం సాధనిమి త్యా ద్యాశు తిః. ఇంద్రియస్థాపకత్వవ క్రైేవో క్రావకత్వ 

మాహ---తేతి, వక్తృత్వముక్త్వ్వ సర్వాధిస్టానక్వం దర్శితమి త్యాహ--ఇతి చోవ 

క మతి. త్త, నానా వ పంచ వ్యాత్మని కల్పనాయాం యథా దృష్రైాంత; లోశే 

సిద్ధస్య రథస్యాశమ చేమినాభ్యోోర్శ ధృస్థశలా కాను చక్ర పాంకరూపొచే మిరర్చి తా 

నాభి చక్కపిండ కాయామరా ఆర్పితా వవంభూతాని వంచ వృథివ్యాదిని మాయంత 

ఇతి మాత్ర 8 భో గాష్టశ్ళభి దయ; వంవేతి దశభూకమాత్రాః (వ్రక్షైామాత్రాసు దశన 

ర్పితాః ఇంద్రియజా? సంచశబ్దాదివిషయ ప్ర జ్ఞా జాః. మోయంపతే అఖింతి మాత్రాః వంచ 

ధీంది, యాణి. చేమివద్దా)వ్యాం గ్రా గావాకేవు అశేష కల్పితమిత్యు కా నాఖిస్థానీయే 

ప్రాణ సర్వం కల్పితమి త్యావా వా కేఒన్పీ తాఇతి, స స ప్రాణో మమ న్వరూపమిళ్యా 

అచ్యు అత స్ క అ చ్చు వ్ మా హాస మల్హతి. కరి పృత్యగాత్య్మ ని సమన్వయో రానతు బ్రహ్మణి తత్రాహ ఆఅయమితి. 

జ వ్ర వ రక వ్ న్ ఎ జ - నే ముపలభ్య లే. తస్తాల్ ప్రాణాత్యకట్రషో దేశ వవాయం, న చేవతావేపోవదేశ 

ఇతి సిద్ధం. 
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సూ, శా స్రదృష్ట్యాతూప దేళోవావమచేనవల్. ౩౦. 

ఇంద్రో నామ చేవతా తాకా న్వాత్మాన నం వవమాత తృ తేషనా “వా మేవ 

రంబ EN నెక్యా రేం దశ్శనేన యభథాణా న సం నుప స 
—3 

మామేవ విజానీహీల లై యథా 'తజ్చెతత్పళ్య న్న ఎసిర్యామదే వ ప్రే 

వేదే అహం మనురభవం సూర్యన్చైెతి తద్వత్ , *'తద్వో యో 
దేవానాం ప వ్రృత్యబుధ్యత స వన తదభని దితి శ్ర తె. యత్సున 
రు_క్షం మామేన విజానీహీి త్యుక్వ్యా; విగృహభరే రిం దృస్స (మా 
తానం తుష్టావ త్వా స్ట్ర వథాదిభికితి తత్పరివా కన్య ేలల్రోచ్యతే. న 
కానత్హ్యా స్ప వఛాదీనోం విజ్లేయేం ద్ర స్తుత్యర్థ త్యేసోవన్యా యస్తా 

జేవంకగ్తాహీం తస్తాన్నాం విజానీహీతి. కథం తర్హి. విజ్ఞాన హ్ లేన, 

యక్యారణం కా స్ట్ర వఛాదీని సాహసాన్ను పన్వస్య ప రణ విజ్ఞాన 
స్తుతిమనుసంద ఛాతి కస్త మే తత్ర న లోప్ల చ మాయలే స 
మాం వేద నవ 3 వై తస్య శేనచ కర ణా లోభోమి యతి ళన. 
వతదు క్షం భవతి యస్తాదీదశా నపి క్రూ కరా రాణ్ కరాణి కృతవతో మమ 
బ, వాభూతస్య లోమాకి న న హీయ్యతే స యోజఒనోోఒవి మాం 

ర 

ఠా 

Cs 

చ న తస్య శ నచిదవి లో క్రో హాంస్వత బతి, విజయం 

తు టి హావ “ప్రాణోఒనసీ అ చం వవమ్యమాణం, తస్తాద్భ9హ వాక్య 

మేతన్ . 

230, అహం౦ంకారవాదస్య గలిం వృచ్చతి---- కథమితి. సూత్రము త్త తరం, తచార్చ్య 

ఫ్యాలె---ఇందద ద, ఇతి, జన్ధాంతరకృత శ న వళకాదినా అసి క్ జిన్ల ని స్వతస్పీద్ధం దర్శన 

వార్ష 0, వి యం డ్రస్తక్యక్ణ ఉపన్యాసం, న చేక్క_థం త క సతి వృచ్చ తిక 

బలీ. ట్ర్ కానస్తత్యర్థన్టు ఇత్యాహ=విజ్ఞ నేతి, నియామకం బ్రూ లే-ాయదితి. 

వరేణ త మే ఇత్యాదినా వాశ్యే నెేక్ళ్వనయకః-_న్లు తిమాహ. వతదు కృమితి, 

తస్తాల్ జ్ఞానం శై జే ప్పముతి శేషః. కంస్తుళ జ్ఞూన విషయం ద్రఇక్యతఅహ.--విక్టేయంల్వితి. 

తే కథం కర్ణి వక్తురాల'వదేశః, కత్రాహ--- 

ఇంద్రస్య వక్ష; “మామేవ విజానీహీ” ఇత్యువదేశః శాస స్రృదృష్ట్యా జ్ఞుతవ్యః; 
ఆఅపహామేవ వకు బై బ్యా హూాతి శాం చస్రరృహొలి పశ్య న్నే వను క్ల క్ల వానిళ్ళర్డ క, అ రో దృష్టైం 

తక వామ దేవనల్ యథా వను చేషః శా న్తదృష్ట్యా “అహం వీనురభవర సూర్యశ్చ] 
ఇత్యావా. తద్వదితి. అతో బ్రహ పర మేవె వై శద్యాక్యమితి సిద్ధం. 

శ 

(| 
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సూ, జవముఖ్యప్రాణలింగా న్నెలి చేన్నోపాసా 

కవిథ్యాదా శ్రి భి తత్యాదిహ తద్యాగాల , ౩౧, 

చర్యను న్యారనం బంధ రుద న్న వరా-చినస్య దేవతా 

తృన ఉవదెళా, తథావి నబ బ్రహూవాక్యం భవితుమరక్షతి. కుతః? జీవలిం౫* 

కరలై ర్వా వ్రవృతస్వ కార్యక రణాధ్యవిస్య జీవస్వ్య విజేయత(మభీ 
ర అగ ధీయలే తథా ముఖ్య బ్యా పాణలీంగమవి. “ఆభ ఖలు 'శ్ర్రాగాఏవ పృజ్ఞాలెదం 

శరీరం వ పరిగృహ్య ర్థావయతిితి. శరీరథారణం చ ముఖ్యస్య ప్రాణస్య 

జ. -1 —e 5 am న్ షక్ ణం ధర్మః. _ప్రాణసంవాదె వాగాదీ౯ _ప్రాణాన్న ఏకృత్య “తాన్వరిస్టః ప్రాణ 

ఉవాచ నూ మోహామాపద్యథ అహమేవై తత్సంచభాక్తనం వ్ర 

విభజై వ్రత ద్వాణమవష్టభ్య విధారయామిా"త్మిళ్ళవణాత్ . యతుమం 

శరీరం పరిగ్భా వ్యూ 'తి పఠంతి, తేహామిమం జీవమిం ది ద్రీిచులామం వా 

పరిగృహ్య కరీరముస్టైపయలితి వా వ్ర భయం. ప సృజ్ఞుత్తత(మవి జీవే 

తావ చ్చుతన త్యాదు వపన్నం ము ఖ్యైఒపి ప్రాణ వక్షునాధనవ్రాణాంత 

కేగి, దేవో శ్లావనం జీవలింగం కింన స్యా త్తత్రాహా= శరీర ధారణం చలి, 

Cr 

చశేష్ట వాగాదయః ప్రాణా అవహామహం క్ ఇతి వివవమానా3 (పృజాపతిమువజగ్లు 8 

న చ తానునాభ. యస్ పిన్ను త్క్కా్రం లె శరీరం పాపీష్టతరం భూత్వా వతిష్యతి నవ) 

శేష కృతి, తథా క్రమెణ వాగాదిషపూతా కే తష్వ్టపి మూకాదిభావన శరీరం స్వస్థ 

గ్ర 
BY 

ల్. ముఖ్యస్రాణన్య తూచ్చికృమిషహాయాం సశ్వేహాం వ్యాకుల త్వాదసౌ తాన్వా 

శాదీన్వరివ 9 ప్రార ఉవాచ, యూయం మా మోహమావద్యథభ యత్ ఒహ మేవై కక్క 

రోమి. కిం కల్? వంచథా ప్రాణాపానాదిఫా వేశాత్తానం విభకై గత డ్వాతి గచ్చతీతి 

న న్వేవమపి న (బృహ్మవరమిదం, అపి త్వనృపరమి త్యాశం క్యాహఎ 

'వకారం విద్యాజ్” ఇతి జీవలింగాత్. “ఇదం శరీరం వరిగృుహో్యోశ్రావయతి 

20 + 



154 రత్న పభాభూపషి లె, కౌంకర బ్రహసూత్రభామ్యే. (అ. ౧ 

రాశ్రయ త్వాదాపపన్నం, ఏవం జీవముఖ్య ప్రాణపరి గ "బా చ వ్రాణ 

a న << 0 మ ల్ వజ్ఞాత్మనో స్పహవృ త్తిత్యెనా భేదని న్దైళః స్వరూ పణ చ 'ఖేదని సైళ 

ఇత్యుభయథావి నిస్తే ఉప పద్యతే ' యో వై ప్రాణస్నా ప్రజ్ఞా యావై 

పృజ్ఞా స ప్రాణి ఇతి, “సహ హ్యాతావస్వి౯ శర రే వసతస్ససళో తా) 

మతి ప్రతి. బహ్లూవరిగ' పాతు కిం క సాది దత, తస్తాదిహ జీవముఖిగ్నై 
[= ఖు ని 

ప్రాణ కోోరన్యతకఉథొవాప్రతీయేయాలాం న బ్ర ప్రేత చేత్ ,నైత 

దేవం, ఉపాసా తె శ్రోనిథ్యాత్ . ఏవం సతి త్రివిధముపాసనం ప్రసజ్యేత 

జీవోపాసనం ముఖ్య ప్రా పాణోపాసనం బహోపాసనం వేతి. న చెత 
Dd wr ఎ 

దేకస్మీన్వా శ్యఒభ్యుపగంతుం యుక్తం, ఉపక, మోవసంహో రా భారం 

పా వాక నక వాక్యత్వమవగమ్యుతె. “దూమేవ వీజానీహీ” త్యువ శృమ్య, 

“పాణోఒస్మి వజ్లాత్తా తం మామాయుర మృత మిత్యుపా స్వత్యుక్యా 

are a అ నొ 2 సై “స పహ ప్రాణ ఏవ పృజ్ఞాశ్వనందో= జరోఒ మృత ఇ ల్వెక రూపా 
జ = rn ద వువక, మోపసంహోరా ద్భ క్యు తే, కత్తా ర్థికత్వం యు_క్రమూశృయితుం . 

నచ బ్ర హలింగమన్యవర త్వెన సరిణేతుం శక్యం దశానాం భూత 

మా,త్రాణాం వృక్షమా త్రై తాణాంచ బ బ్రహణోఒన్ఫ శ్రార్బణానువప స్తై క. 

వానం తడేవ చాణమస్థిరం శరరమవష్ట్రఖ్యా క్రిత్య థారయామోక్యర్థ 8. దిషవచనసనా 

వాసో త్కాఏంతి శు, తేళ్చ న (బ్రహ గ్రావ్యామి శ్యావా=_బేవము ఖ్యేతి. అ భేదనిన్దైశ 

మాహ---యో వా ఇతి. శేదమాపాఎటాసహేతి. యది జేవముఖ్య ప్రాణ యోర్ష్మిం గాదు 

పాన్యత్వం తర్జ్మి | బృహ్హ్మణో౭పి లింగాశా'ము క్ష త్వాదుపాసనం స్యాల్, న వేష్టావ త్తి8, 

ఉఊవృక్ళమాది నా నిశ్చితెక వాక్య తాళంగ పృసంగాది త్యాహ_ నైక దేవమి త్యాది నా. 

న చ స్వతంత శ్రవదార్థ భే దా ద్వాక్య భేద; కిం న స్యాదితి వాచ్యం, జీవము ఖ్యప్రాణయో 

రు క్షలింగానాం ద్రైవ్మాణి చేతుం శక్యతయా స్వాతం త్రాశసిద్ధః, అఫలవదార న రృ న్య ఫలవ 

ద్వా క్యార్థ శేష ల్వేన ద్ర థానవాశ్యార్థానుసాశేణ కర్ణిగోనయనస్యోచికత్వాచ్చ. న 

పా వ, ధాన వాక్యార్హ బ వాలింగమన్య ధా నేశ్రుం శకం, నవా తదు చితమి త్యావా-_ 

న చ బవ్శాలింగమితి. సూత్ర శేషం వ్యాచషే--అఆ శితత్వాచ్చేతి. అన్య త్రాతవీ చ 

ఇతి ముఖ్య ప్రాజలింగాచ్చు తదుభయపరం, న బప పహూవరమేవేతి చేత్, న కుత, ఉపా 

"సాతై త్రై విధ్యాళ్ జీవముఖ్య ప్రాణ బ్రవ్య మోపాసనాని త్రీ ణి వ ద్ర నశ్యేరన్, నచ శదిష్టం; 
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ఆ కితత్వాచ్చాన్య త్రాపి బహ్మలింగ వళాత్చాాణశ్ బ్దస్య బ్రహాణ వృతః 

ప్రహోవీ హితతమోపన్యా సాది బ హలింగ యో గాద్య హాోోేపచదేళ ఏవాయ 
ws బా 

మితి గమ్యతె. యత్తు ముఖ్య వ్రాణలింగం దర్శితం “దదం శరీరం వరి 

గం హక్ నయం తి తదసత్ , _ప్రాణవ్యాపారస్యాపి పరమాత్తై' 
య _త్త త్యాత్పరమాత్మ న్యుపచరితుం శక్య త్యాత్ , న అ్రాణాన నాసా 

"నన మరో జీవతి కశ్చన, వ్రతెరేణ తు జీవంతి యనీ సిన్ని తావ్రపాశ్రి 3 

తా” వితి శ్ర తః. యది న వాచం వి జిజ్ఞాసత వకారం విద్యా "దిత్య్యా 

దిజీవలింగం దర్శితం, తదపి న బ్రహవక్షం నివారయతి, న హా జీవో 

నామాత్వంతభిన్నో బ, బృహూణః “త్ర _్త ఏమనీ అహం చి హస్సీ” త్యాది 

థు శతిభ ్యః. బుచా న్యాద్యు పాధికృతం తు విశేషమా శ్రిత ఏ యి [ 

సకా జీవః కరా భోకా చేత్యుచ్య తే తన్నే వపాధికృతవి శ పప పరిత్వా₹న 

స్వరూపం (౭ బ్రహ్మ దర్శయితుం “న వాచం నిజిజ్ఞాసత న కాఠం నిద్వా 

ది త్యాదినా 'ప్రత్య గా త్తాభిముఖీకర ణార్థ ఉవదేశో న విరుధ్యలే. 

“'యదాషచానభ్యుదితం యేన వాగభ్యుద్యతే తచేవ బ్రహ త్యం విద్ధి 

నేదం యదిదముపాసతి బ్రక్యాడి శ్రుత్వంతరం వచనాడది, క్రియా వ్యా 

వృతసై ఇ వాత నో బ బృహూత్వం దర్శయతి. యత్పున నేతదు క్షం “సహ 

్యూ తావనస్మీకా శరీరే వసతస్సహో త్కమతి ఇతి పాణపృజ్ఞాత్మ 

ప్రాణా ఇల్య్యాద” వృ్తరా,తత్వాదిహాపి తస్య టబ బ్రహ్మలంగనృ యోగాద్భ)వా వర నవ 

వాణక ఇత్యర్థః: ప్రాణాదిలింగాని సర్వాత్మ E (బవాణ్భ నాయా సేన చేతుం శక్యా 

సహ్యూహ__య త్రరత్యొాదినాం యని సిన్నేళ" ప్రేర్యల్వేన ఫి సీతౌ తేశతశేణ (బ్రహ్మణా 

స్వే ప్రాణాదివ్యాపారం కర్వంతీత్యర్థవ విశేష గ పరచ్ళేదాభిమానమిత్యర్థః “వక్ష్తారం 

విద్యాదిొతి న వక్తుస్టేయత్వముచ్య తే తస్య లోకసిద్ధ త్వాల్ , కింతు తన్య | బృహ్హశ్వం 
ఇ 

బోధ్యకే తద్భో భాభిము ఖ్యాయ లిచొదయ ఇర్యత్ర (శృుశ్యంకరమావా=-యచద్వా 

చేతి. యేన శ్రైతన్యేన వాగభ్యుద్భ తే న్వకార్యాఖిముఖ్యీన ్రేర్యలే తదేవ వాగాచే 

“య్ శ (ఇ _ (a ~~ ళో గా 

రగ న్యం ద్రబ్లాక్యర్థకి తత్త ఏంవదవాచ్య యో; స్వరూవత్' "భేదస్తాభ్యాము లత్యూత్మ 

'మామేవ,,. ఇత్యుషక్షమ్య “ప్రాణోఒసి” ఇత్యుక్త్వా అంతే ఉవనంవారతి “స నీష 
| నా 9 wet mf 4 2 కా ఇ. 

ప్రాణ నీవ వ్రక్షాత ఇతి. నీవమువ క్త మోపసంహా రాభ్యాం నాన సకవాక్యత్వ్వావగ 
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156 రత్న ప్రభాభూషి శే, శాంకర బ్రహసూ త్ర భాషే [అం 

నో ర్చేదదర్శనం బ్ర బ,హూవాదినో నోపపద్యత ఇతి. నైవ దోవః. జ్ఞాన 
శ్రేయాళ్ డ్రిద్షయాత్, య యోర్చుద్ధి ప్హా బాల యా; 

భూత యో క్యేదనిన్టేనోవవ త్తే: పహాధిద్యమయోపపాతస్య ప్రత్య 
గాత నః స్వరూ వేగా భేద ఇత్యతః పాణ వవ పజల త్వేకీక రణమవి 

రుద్ధం. అథ వా నోపాసా తె వైవిధ్యాన్ని న్చీ త త్యాదిహతద్యో గా 'దిత్య 

సా యమన్యోర్థ న బ్రహవాశ్వేఒపి జవముఖ్య ప్రా పాణవీంగం విరుధ్య 

తే. కథం? ఉపాస్నాలెవి థధ్యాత . ్రీవిధమిహ బ్రహ రా ఉపాసనం విన 

టీతం ప్రాణధ్చేణా ప రో కధనం స్వధ హణ చ, తత్త 'ఆయురమ్మృక 

ముపాస్వాయుః ప్రా పాణి ఇల్ “ప్రదం శరీరం వరినృహహ్మ్యిళ్థావయతీ శ ల్ 
'తస్తాదిత దెవోక్ట్ళ ముపానిలెతి చ స్రాణధర్మః. అథ 'యథానై ౪ 

గం నిర్భిశ్వత ఇత్యాహా-నైష దోవ ఇతి. స్వమలేన నూతం 
గావ అస వ వ్యాఖ్యాయ = వృ త్తికృన్య డేన బే సత కృాలాాాయిగ్గా మతి, ఉ పాసనా త్రిత్వ వ సంగాదితి 

కన్య పాననన్య ఏవక్షి త 

త్వాదిత్యర్థః. ఆతో న వాక్య భేద ఇతి భః దేహా వేస్టైత్తకజీవనహేతుత్వం ప్రాణ 

స్యాయుప్ట్వం దేనాాపీ ఇయాక కస్ఫా౭౭.ముడ్తోర వస్థానా దమ్భుశశ్వము జ్ఞా వయ తీత్యుక్టత్వ 

ఫూర్వ్వము క్షం. అత్ర తద, కారక మక బ్రృహావిశే శమ్యకనై 

మితి ప్రాణాధర్మ ౩. జీవభర మాహ-._ ఆక తి బుద్ధి ప్రాణ యో స్సహా సక్యుత్కా్రంక్యు 

_క్ష్యనంతర మిత్యర్థః అ శ్ర వ్రజ్ఞాపదెన సాభసా జీవాఖ్యా బుద్ధిరుచ్య లె. తస్యాః 

సంబంథీని దృశ్యాని సర్వా భూతాని యైకం భవంత్యధిష్టాన చి దాత్త నా, తథా 

వ్యాఖ్యా సామ ఇత్యువ క, క, మ్య క్షం-బాగో వత్యాది, చతు శే వాసా వకమంగమదూ 

నువాది త్యాదివర్యాయాణాం సంప పార్థ ఉచ్చ సె. ఉత్పన్నాయా అసక్క_ల్నాయాః 

౧భాసబుద్ధేర్నామ, ప్ర సంచవిషయ శ్వమర్గశరీరం, అఆర్థాతకరూస ప్ప పంచవిషయత్వ 

సర్గ శరీరమితి మీళి తెర విషయి తా ఖం పూర్ణ ౦ శరీరమిం, దియసాధ్యం. త త కశెం 

(ద్రియేషు వాగే వాస్యాః ఎప్రక్షాయా నకమంగం దేహార్థమదూడు హాల్ వూర స 

వాగింది యద్వారా నామ ప, పంచవిషయిత్వం బుద్ధిర్ల ర భక ఇత్యర్థః. చతుర్ధి షష్ట్యర్ణా. 
తస్యాః పునర్నామ కిల చతురాదినా ప్రతినిహిశా ల్జైప్తా భూశమాతా రూపాద్యర్య 

రూ పావర స్తాదవరా రే కారణం భవతి జానకరణదాషరా౭ర్ల వ వంచవివ్న షయిత్వం బుడి 
న ఆ థి 

స్రాష్నో తీత్యర్థ 8, సం బుద్ధ; సర్వార్థ ద్రవ ఎ్రక్వముపపాద్యె తన్నిష్ట చిత్స) తిబింబ 

మాల్, కించ అన్యత్ర ట్రహ్మాలెంగవశాల్ స్రాణశబ్దన్య బ్రహ్హణి వృ్తేరా శ్రి తత్వా 
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అ” గ్ వ జె గాం న్నా 3 — a లె గజ ప జ్వర నరాః భూత న్వేకభవంతి తజ షాఖ్యాన్యాను ఇత్యుప 

ఇ క వ గజ - ఇ చ ౧ wp రమ్య వా 7,వాన్యా ఏకమంగవముదూదుహ త్తినై వ్ర్నామ పరనస్తాత్స తి 

విహితా భూతమాత్రా వజ యా వాచం సమారుహ్యూ వాచా 

సర్వాణి నామాన్యాప్న్నో త త్యాదిప్ర ప జ్ఞుధర్శ . తావా వతాె దశౌవ 

భూతమా శ్ర అధిప్ప పృజ్ఞ్యం దక ప్రజ్ఞామాత్రా ఆధిభూతం. యుద్ధ భూత 

మూత్ర? నష స్యుః న వ్ర జ్జ మూ, కాన్సుష్టికి యద్ధి వృజ్షమా,త్ర తా స స్యుః 

న భూతవూ చాన్సు, "నవ్యాస్యోతరతో రూపం కంచన సద్ద్యతి , నో 

ఏతన్నానా, 'తద్వథా రథస్యా రెషు నెమిరక్సితా* సహాభఖెవరా అర్హత 

త్వా వప జామా రసిక రృజ్లుమా లే 

జా తి త్యాదిబ హాధర ౩. తసా 
డ్ర్ dR AR 6 ౧ qq a . న ల a 

ఈ 9x 

ద్వారా సాత్నీణి,దవ్ష త్వాధ్యాసమాహడ వృజ్జయెతి. బుద్దిద్వారా చిదాత్థా వాచ 

మిం ద్భియం నమారుహ్యా తస్యాః శ్రురకో భూత్వా వాచా కరకోన నర్వాణి నామాని 

వక్తవ్య త్వేనాప్నోతి, చతుపషూ సర్వాణి దూపాణి వళ్యతీ త్యేవం దృహా భవతీక్యర్థ 8. 

తథా చ సర్వదష్టృ తత్త్వం చిదాళ్ళని ద్రష్ట ఎ తా్రధ్యాసనిమి త్తత్వం చ బుడ్దర్గర్ణ 

ఇక్యు క్షం భవతి. సర్వా ధార తాపనంద త్వాదిర్శ )వాథర ఇత్యాహ---తావా ఇతి. దశ 

త్వం వ్యాఖ్యాతం. వ వ గ ఇంద్రియజా3 తా అధికృత్య గ్రాహవ్యోభూతమాత్రా వ ర్తంతే 

హ జామా త్ ఇం ప్రయాతి చ్రావాగ్రం భూకజాతమధికృత్య వర్తంత ఇతి చావా 
SE 
“వాక యోరి ఢస్సా పేతుక్వ్టము క్షం సాధయతి--యిదితి. త దేవ స్ఫుటయతి_ 
( 
నహీతి, గా చణ ్రాహ్యాస్వరూవ పం న సిద్ధ్యతి కింతు గావహాశేణ. నవం గాపాకమపీ 

(WU UU 

వ్యాన చత్యు న సిద్ధ్యతి, తస్యాత్సా ఉద శ్వాబేకర్లా]హ్య ధహాకద్వంం వస్తుతో 

న ఫిన్నం కింతు ఇడాత్త నా ఏరో పికమి త్యాహ__నో ఇతి. తద్యళత్యాదికృత వ్యా 

ఖ్య్యూనం, సూర్రైర్థేమువనంపా ౦హారతి._-తస్తాదితి, అన్యధనై ణాన్యసో్యోపాాసనం కథమి త్యా 

శంక్యా౬.ఒ శిత త్వాది తలా హా === అన్యత్రాీతి. ఉపాధిర్టవ8, తదన్యధ ర్మ ణోపాస సనం, 

ఇయమనంగతా వ్యాఖ్యా, ధా న తావదా రుణ్యాద్య నేకగుణవిళిష్టై ప్రా క్ష కృయళణా 

దిహాపి తద్యొగాత్ హిళఠతమ త్య్వాద్యసా ధారణ బ హలింగయాగాత్ బ్రవాణ వీవాయ 

మువదేశ ఇతి నర్వమతిళ్ భనమ్, 



158 రత్న ప, వ భాభూషిల్తే శాంకర ట్ర హుసూ త్ర త్రీభామే పే (అ. ౧. 

బహణ ఉపాసనవమా Uy తం వ్రవోపీ తద్యుజ్య లె వాక్యన్యోవకృ క మోవ we: 
సంవ రాభ్యామేకార్థత్యానగమాల్ ప్రాణ ప్రజ్ఞా బ్ర హలింగావగ 

మాచ్చ. తస్థాబ్బ /హ్లబాక్య మేవై తదితి సిద్ధం. 

ఇతి నీ శ్రీమత్చరమహంసపరివ్రాజకాచార్య శీ న్టీ గోవిందభ గవత్పూజ్య 
పాదశిహ్య స్తీ శృవముచ్చంకర భగవ ద్చాదకృతే " శారీరకో మోామాంసా 

OR మే ప సృథమస్యాథ్యాయస్య పృ వ,థమః పాదః, 

పల్ , ఉపాసాత్రయవిశిష్టన్న బృహృణో విధిస్సంభవతి సిద్ధన్య విధ్యనర్హ త్వాల్ , 

నాప్ బ్రవ్మోనువా దేనో పాసా క్ర, త యవిధిః వాక్య భేదాత్, న చ నానాధర విళిష్ట మే క 
ము పాసనం విధీయత ఇతి వాచ్యం, శాదృశవిధివాక్య్వస్యాత్రాక్ళ వణాణ్ , న చ “తం 

మామాయురమృ శమిత్యు పా స్వే” త్యత్మ మామితి జీవేనాయురితి ప్రాణేనామృతమితి 
బ్రహ్మణా స్వన్వధర్య సనతా విశిప్తో పాస నావిధిరితి వాచ్యం, సన్వేహిం ధర్థాణామ శ, న్ 

జణాల్ (దో వ్య కు లేళ్ళ. ప్రాణో. వా అమృత” మిలి ప్రాణనై హ్ కు "లేం, © క 

ఉపసనావిధియ లేన 'వశ్తాసం విద్యా చేత దేవో క్ట కమ పానీక సమ అన్తేక విద్యా” వస 
బీవప్రాణ జ బ్రవో పాసనావిధయః, 

8 

అన్యే గుణవిధయ బతి స్వీ క్ర శ్యెకవాక్ళక్వం 

శ్యాష్యం “ఛేచ్చాయం క్షమవ్యక్ర మాదినైకవాక్య తానిర్హయాల్. త్రస్తా య ప్ర త్యగ్న)వా 

పర మిదం వాక్యమిత్యువసంవారతి---తసాదితి, 
రీ 

ఇతి క్రీమక్సరమవాంసపరివ్రాజకాచార్య శ్రీ గొ విందానందభగవ త్పాదక్సృతే 
(శ్రీ మచ్చారిరికమోమాంసా వ్యాఖ్యాయాం భావ్యరక్న 
వ (సృభాయాం వ వుథమా ధ్యాయస్య ప్ర వథమః పౌాదకః. 

ఉర వగ జ ఇతి తీయివాసూ ర్ వృత్తే బ్రవ్యత క్త వవ, కాళి కాయాం (వథమాధ్యాయస్య 

(పృథమః పాదం, 



శాంకర బృహునూ త ఛాష్యమ్. 

నమః వరవమూత "నే, 
రీ 

టో థ్ “mn? శరై నన న న ww 

వ. పాదే “జన్ఫాద్యస్య ఇత్యార భ్యా కాశా దేస్సమ_స్తన్య జ _ “4 వామి ల న వళ స ల మా గ్ Pun ణం బ్ర సాత్యు క్షం. తస్య మనగ ఆకూ 

బ్రహ్ వ్యావీత్వం నిత్వత్వం సర్వజ్ఞ త్వం స ర్వాత్త్మకత్వమి రవం 

జాతీయకా ధరా ఉకా వవ భవంతి. అకాంతర ప సీదానాం చ శేషూం 
ఇర బళ శి జల చిచ్చబ్దానాం ద్రిహవిషయ త హీతు ప్రతిపాద నెన కానిచిదా్య క్యాని 

సందిహ్యామానాని బృహూవరతయా నిర్లీ తాని. పునర ప్యన్యాని వాక్యాన్య 
స్పష్ట బ్రహ్హలింగాని సందిహ్యంతే కిం పరం బృహ పృతిపాదయంతి, 
ఆహాన్విద ర్ధాంతరం కించిదితి. తన్నిర్హయాయ దిషతీయతృతీయ పాదా థ్ రై 
వారే తే, 

శ్రీరామం సిద్ధమ త్తారం గువోశాయినమం తరం, 
అంతర్యామిణమ చేయం వై శాషనరమళాం గనే 

లా యె 

ఫూర్వ పా దేనో త్తర పాదయోస్ఫంగతిం వక్తుం వృ త్తమశువదతి గ << 

జగళ్కారణతోోక్త్యూ వ్యాపి త్వాదిక మర? త్పిద్ధం. తదువజీవోో త్తరం గ తె 
(చవర్తత ఇతి చాతుేౌతుమద్భావస్ఫంగలతి$, కణం పొద భేదఇ త్య్యాశంక్య పొదానా( 

వ, మేయ భేదమావా_అర్థాంక కేశి. అకాశాదిశచ్లానాం స్పష్ట బ్రహాలింగార్భ వాణీ 

సమన్వయో దర్శికః. అస్పష్ట బవ్యాలింగ వాక్ళనమన్వయ$ సాదద్యయే వక్ష తే. సాయే 
జ లి rr ఎడు వ స. ౧ అదు అగ ఇక్లం సూర్వసి ౯ పాదే స్పష్ట బృవాలింగవాక్యానాం బ్రహ్మణి సమన్వయ; 

స సాధితం; ఆధునా అస్పస్థబ్కవాలింగా నాం మన్టయం సాధయితుం ద్వి తీయతృతీయ 
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షా” తి స్వశ చ్లేనై వ బ్రృహోపా_త్తం కథమిహ ఛారీరం ఆత్రోో పాస్య 

me ఆ? నైష దోవః. 'నేదం వాక్యం బృహోపాసనవిధిపరం. కిం 

తర్హి! శమవిధివరం. యత్క్క_ారణం “సర్వం ఖపదం బ్రహ్మ తజ్జలానితి 

కాంతఉపానీతే”త్యాహ_ ఏతదు_క్ర క్షం భవతి. యస్తాత్సరమిదం వికార 

జాతం బ్రష్వై వ్యావ, తజ్జత శ్వా తృల్లత్య్వా త్తృదనత్వ్యాచ్చ. నచ సర్వనై వ్ కాత్మే 

క ల్వేరా గాదయస్సంభనంతి, తస్తాచ్య్భాంత ఉపానీలేతి. న చ శమవిథి 

పర త సతి అనేన వా శ్యేన బ్ర బై పోపాసనం నియంతుం శక లి, ర్ పొ 

సనం తు సృక్కతుం కుర్చీ తే” కే నేన విధీయ లె. కృతుస్సంక లో థ్యాన 

మిత్యర్థః. తీస చ విషయ తేన శ్రూయతే “మనోమయః ప్రాణశోరీరళి, 

ఇతి జీవలింగమ్. అతో ,బ్రూమః జీనవిషయ మేతదుపాసనమితి. "సర్వ 

కరా సస్వావా ప్ర తస్వెద్వవి ఈ న్తూయమాణం పర్యాయణ జీవవిషయ 

ముపవద్వలె. “ఏష మ ఆకా వర దయేః శీయాకా వె బార్యా 

యవాద్వె! త్చ పృాదయాయతనత్యవమణయ స్త్వం చారాగ్రృమా త్ర స్య 

జీపస్యావకల్ప తే నాపరిచ్చిన్నస్య బ్రహ్మణః. నను “జ్యాయాకా పృథివ్యా” 

వ తస్బెద్వవి న పరిచ్చిన్నే ఒవకల్పత బ్రతి, అత్ర టబ్రూమః-ాన తావదణే 

య_స్తం జానాయ_స్త్వం చోభయమేకన్మీన్నా శ్రయితుం శకం విరో 

థాత్ , అన్వత రాశ్రయ జ చ పృథమ శ్రుత త్వాదణీయ స్ప ఏం యుక్ర 

వమయతి.-.శా దీర ఇత్యాదినా, శు తిమాశం క్యాన్య థాసిర్థ్యా పరిహరతిై ష 

దోవతి, శమవి ధిపర కే మూాకతుమాహ--యత్కారణమితి. యతవీవమాహ తస్తాచ్చ 

మవిధివరమిశ్వన్వయః న చ శమేతి. కము ధ్యాన యోర్వి ఫె" వాక్య భే దావ ల్తేరిత్యర్థః. 

జన్మ వరంవరయా _బవస్యావ్ సర్వకర్య త్వ్వాదినంఛవ వమూహ---సర్వక నే తి. సర్వాణి 

కరాణి యస్య నన్వే కామా భోగ్యా యస్య సర్వగంధస్సర్వరస ఇ త్యాది ళక్టూర్థఃః 
ం ద భ్ A ాం వ్ గ ఇ _ ఆర్మాగ్యమ త్ర సతి. తో కృప్రో తాయశ్ళలా కాగ వరిమ న్న త్యర్థ౩. సర్వత్ర, ఎ సిద్ద 

శాండిల్యవిద్యాణమామి దమామ్నా య లేన (క్రతుం కుర్వీతి ' మనోమయ; స్రాణశరీరో 

. భొారూవకి ఇత్యాది. తత్ర కిం మనోమయ త్వాదిగుణక శారీర ఉ పాస్య ల్వేన ఉ్వ 

దిశ్వ లే కిం వా వరమా మాక్తేతి స సంశయే, శారీర ఇతి పూర్ణః వతం, సిద్ధాన్తస్తు---వరం 

21 
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ర . న వ వ్ ( = A మా శ్రాయితుం. జ్యాయ స్ట (౦ తు బ్రహూభావా వేకు యా భవివ్యలితి. 

నిశ్చిలే చ జీవవిషయల్వే యదంతే బృహ్హసంకీ ర్హనం “ఏతద్భ్బ) హౌ 
తదవ్ వ్రకృతవరామం గర్థ ఆన్వజ్జివవిషయ మేవ. తస్తాన నృన్ మయత్యావి 

రౌ దవ ఉపాస్య ఇత్యేవం ప్రా పాపే క్ ట్రూమః, వర మేవ బై మూ “పాప 
ధథిజాజ 
మనోమయ త్యాదిభిర్ణరె రుపాన్టం. కుత్ర? సర్వత్ర, ప పనిద్ధోపదేశాక్. 

యత్స ర్వేషు చేదాం తేషు ప్రసిద్ధం బ్రహకబ్దస్యాలంబనం 'పగత్యారణ 
జగ ee 3) మిహ చ సరం ఖలిషదం ట్రివాలి వాకొష్టవక్ర మే శ్రుతం, తదేవ 

మనోమయత్యాదిఖిన్ట ర ర్విశిష్టమువదిశ్య్వత అతి యుక్తం. వవం సతి 
ధే ఎ ఏ ఆవ 

జ ఇ జల అలో రి జాన ల స్నా ఆ వ,కృతవోనా ప్రకృత ప్ర క్రియే న భవిష్యతః, నను వాక్యొవక్ర మే 

శమవిధివివతుయా బ్రహ నిగ్టిస్టం న స్వవివతృయత్యు కం. అన్రా 

చ్యలతే.._యద్యవీ ళమవిధివివత యాం బహ నిర్గిష్టం, తథావీ మనో 

మయ ఆ౫దిషాపదిశర మా సెషు బ్రహ సన్నిహితం భవత్కి జీవస్తున 

సన్నిహితః, న చ సశ జ్టేకోపా త్త త్త ఇతి వైషమ్యమ్. 

బ్రహ్మణ నీవ్యాత్రో పాస్యత(ోవడేశాన్న జీవ ఉపాస్య ఇతి సూత్రార్థ మాహా=నర్వ 

త్రేతి. యు ఫలం నోచ్య శే త్ర, పూర్వ త్తరపత సిద్ధి ఫలమితి మంతవ్యం, 

య్య రరకాంతుం బవ తాప మనక ప్రదురను పాధిరస్య ప్రాణశ్ళరీరమ సే స్యేతి 

సమా కాసాంతర్థ్హ కస ర్వనామ్ను సన్ని హిశవిశ శమ్యా కాంటీ త్యాద్బ వ్యా సంబధ్య కే. “న్యోనం 

"తే సదనం కరోమా'తి సంస్కా- రార్థస దనన్య నిరాకాంవస్యాపి తసి వీ చేతి 

సా కాంతశచ్చబ్రేన వరామర్శదర్శగాది త్యానా-_ఆ త్రొచ్యత ఇతి. స్యోనం పాత్రం 

తే పురోడాళ స్యేతి , శుక్యర్థక, జీవోజకి లింగాత్సన్నిహిత ఇత్యతఆవా---జీవ స్త సివి 
ఇదం హి లింగద్వయం లోక సిద్ధం జీవం న సన్ని ధావయయతి, దుఃఖన ఊపా _స్య్యృయోగ్య 

త్వత్ ఫలాభావాచ్చ, ఆతో విశ్వజిన్న్న్యాయేన సర్వ్వాఖిలషీతమానందరూపం 

ద్ర షావో పాసనా క్రియానుబంధీతి భెౌవు, కించ బ్రహ్మపద్మ్న శు, త్వా లింగ బాధ 

ఇత్యాహ----న చేతి. అన్ఫతరా కాంకానుగ్భహీతం ఫలవత్ప కరణం విఫలలింగాద్బలీయ 

ఇతి సముదాయార్గః. 

ద్ర హైవో పాస్య ల్వేనోవ దిళ్య తే. కుతః, సర్వ తృ |ప్రసీద్ధోవ 

జకేషు యత్ప్చ సిద్దం జగ క్మా_రణం రహా తైః మైృ్ళవాత్ర, “సర్వం ఖలు, , = ఇత్యాదినా 

ఉపడేశాదిక్యర్థః. ' 
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నూ. వివక్తి తగుణోపపతెశళ్న. ౨. 
ఆవ 

వ క్తుమిషా వివతీతాః, యద్యప్యుపౌరు వేయు వేదేవ కురభావా 

న్నే చ్యార్ధస్సంభ వతి, త థాపవ్వుపాదా నేన ఫ లేనో పచర్వతె. లోశేహి 

యచ్చ వ్రైభిహితముపాదేయం భవతి తద్వివతీతమిత్యుచ్య తే, యదను 

పాదేయం తదవివక్షితమితి, తద్వ ద్వేచే=-.ప్వుపాదేయ ల్వెనాఖిహితం 

వివతీతం భవతీతరదవివతయ్తం. ఉపాదానానుపాదానే తు వెదబాక్య 

తాత్స ర్యా తాత్పర్యాభ్యామవగమ్య తే. తదిహ వివతీతా య గుణా 

ఉపాసనాయాముపాదేయ ల్వేనోపదిష్టా స్పత్యసంకల్పప్రృభృతయ సె 

పరన్నీ౯ బ్రహణ్యుపవద్యంతే. సత్యసంకల్పత్వం హీ సృష్టిస్థితిసంహృతి 

ష్య ప తిబద్లళ క్రితాషత్సరమాతే నోఒవకల్పతే. వరవమూత గుణ ల్వోన చ 
\(W) pp లా జి -శీ 

య ఆతాఒపహతపా్యె' తత్ర, “సత్య కామస్పత్య్వసంకల్చ. దల శ్రుతం 

“ఆకాశాతే” తి చ ఆకాశ వదాణలాం స్వెత్యర్గః. సర్వగ తత్న్వాదిఖర్ల ఆ 
వ క -- లి అథ రీ 

స్పంభవత్యాకా ఇన సామ్యం బ్రృహూణః. “జ్యాయా౯ పృథివ్యా” ఇత్యా 

న ~ గ నెరళ న్యా గ Fs: దినా వైతచేవ దన్న్మయతి. యదప్యాకాళ అత్మాన్యెతి వ్యాఖ్యాయ తే 

WH 
కత్వం అతవవ “సర్వక మ్మైత్వాది. వఏవమిహో పాస్యతయా వివతు.ఆతా 

గుణా బ్రహృణ్యువపద్యంతే. యత్తూక్టం 'మనామయః (ప్రాణళరీర ఇతి 
౮ ఇఒళ అలలో 5 ర్య mr 

జీవలీంగం న రద్బ,వ్యాణ్యుపపద్యల ప్రెల్కె తదపి బృహాణ్యుపవద్యత బ్రతి 

ట్రూమః, సర్వాత్మ త్వాద్ధి బ్రహ్యణ జీవసంబంథ్ని మనోమయ త్యాదీని 

తదపి సంభవతి సర్వజగ త్కా. రణస్వు సర్యాత్మనో బృహణ ఆశకాశొత్త 

౨, వన్తునో వివకూయాకః ఫలముపాదానం స్వీకార న చ వ్రకృ లేమ గుణే 

అర్య 5 జో లద ద్ ఆహర ల య. 

వ్వ స్తీతి వివమోవచార ఇత్యాహ--శథాప్యుపాదానేనేతి. నన్విదం గ్రావ్యమిదం 

త్యాజ్యమితి ధీర్వ్చివమాదీగా వేదే కుతస్సా గది శిత ఆహా==ఈపాచానానుపొదా నే 

త్వితి. శాత్సర్యం నామ ఫలవదర్శ ప్ర తీత్యనుకూలళ్వం శబ్దభర్య క. ఉవక్రమాదినా 
9 a జ్ ॥ 

తస్య జ్ఞనాత్తయోరవగ మ ఇత్యర్థః తదియూతి, లే త్త స్మాత్వాత్సర్యవ ఆ్య్యాది త్యర్థ;ం 

ఇతశ్చ బ్ర ్ లైవాత్రవదిశ్యత ఇ త్యాహ---- 

వివవ్నీ ఆః 'భారూవ$ నత్య్గసంకల్ప$ ఇత్యోదినా  ఉపాసనాయాము పా 

జేయ ల్వేనోపదిష్టా యే గుణాః సక్యనజ్బిల్పత్యాదయః తేషాం బృవ్యాణ్యేవోవపత్తే 



164 రత్న ప, భాభూవి శే, శంకర బ, న్ సూ త్ర భాచ్చే [అ. ౧, 

బ్రవ్యాసంబంధీని భవంతి. తథా చ బ్రహావిషయే క్ర, తిస సృ భవతః. 
“త్వం స్త్రీ త్వం ఫుమూనసి త్యం కును ఉత వా సమస, త్యం జీరో 
దంజేన వంచన్ త్వం జాతో ఛవసీ విళ్యతొ ముఖ ప్రతి, "సర్వత 
పాణిపాదం తత్సర(తోఒకీశిరోముఖం, సర్వతళ్ళు ఎతిమల్లో శే సర్వ 
మావృత్య తిస్టలో ఈ చ, “ఆ ప్రాణో హ్యమనాశ్ళు భ్ర భి ఇతి చ శ్రుతః 
కద్ధ బ్రవ్వవిపయా దయం ష్ 'మునోనుయః వాళ రరి వలి గస 
బృహ్వవిపయేతి వివేషు. అనో వివమేతసణోవు స్టే పర యేవ బహ క్ 
హాోేపాస్య త్వెనోపదిష్టమిలతి గమ్యతే. 

సూ. అనుపవ తెన్తు న శారీరక ౩. వవ 

పూ ర్వేణ సూత్రైణ ధ్ర హణ వివశీ తానాం గుణానాముపత త్తి 
రుకా.అ నేనతు శారీరే తేషూవునువవ త్రిరుచ్చ తే తు బ్లోఒవ థార ణార్థః, 
బ్రహ్మ హైవాో కేన న్యాయేన మనోమయ లాదిగుణం, న తు శారీర్లో 
జీవో. మనోమయ కాది నుణ, యతె్క్టా ణం 'సత్వసంకల్చ ఆరా 
సర్వాత్మ ల్వే చమాణమాహా---తథా. వేతి, జర్ణస్థ్సవికో యో దండేన వంచతి 
గచ్చతి సోఒపీ త్వమేవ యో జాతో చాలన్టుత్వ మేవ సర్వతన్చ రాను. దిక్షు 
(శుతయః శోత్రాణ్యశ్యేశి సర్వతళ్శు) తిమల్ సర్ష్టజంతూ నాం ద్ర సీధాః పొణ్యా 
దయ స్త స్వేతి సర్వాత్మ తో క్రి కర్మా 

వ. నను జీవధర్యాశ్నేద్భ)హణి యోజ్యంశే కరి బృవాధరా వీవ జీవే కీమితి 
నయోజ్యం తే తత్రాహ___అనువవళల్తేంతి, సూక్రం వ్యాచచమే_నూశ్వకోతి. సర్వాత్త 
త్వ్వ్వదిరుక్షన్యాయ3$. కల్పిశస్య ధర్తా అధిహ్లాశే సంబధ్యంతే, నాధిష్టానధర్యా; కల్పిశే 
ఇతి భావః. వాగేవ వాక సో స్యా కీ సీత వాశీ నవాకీ అవాకీ అనింద్రియ ఇత్యర్థ క, 
రిక్యర్థ 8. జీవాసా ధారణస్యావ్ మనోమయత్వా చే సత్యసజ్కాల్బ త్వాద్యనురో భేన 
లక్క శే ద్రవ్యాణ్యుపప్తె 9% ఆక తద్దుణకం చ స్వైవోపాస్యమితి సీద్ధమ్. 

కీకరీతం కిం న స్యాదితి వేల్ , నేత్యావా=._ -. 

నత్ననజి తాగదీ జీవే. 'నానువవ 
బ్రనద్యాల్పు త్వ్వాదినాఎ సామళ్లానే స్ఫెనా వల్తే; న ్ ఇారిలో బీవస్తద్ధనే 

జో పాస్యః, క్రిం తు ట్రై హా తెళ్ళర్థః. 
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కాత్తాఒవాక్యనాదరః జ్యాయాక్ పృథివ్యా” ఇతి వె వంజాతీయ కా 

గుణా న శారి ఆంజన్యేనోవపద్యంతె. శాదిరబ్రతి శరీర భవ ఇత్యర్థః. 

నస్యళ్వరోఒ౨ శరీరే భవతి. సత్వం శరీరే భవతి నతు శరిర ఏవ 

భవతి, "జ్యా యాకా సృథివ్యా జ్యాయానంత రిక దా కాళ వత్సర్వగత 

శని త్వ 9 ప్రతి చ వ్యావిత్వశ్రావణాత్ . జీవ స్తు శరిర ఏవ భవతి 

త్స్య భో గాధిష్టానాచ్చరీ రాదన్న త్ర త వృ_త్స్వీభావ మాత్ , 

ను 
౪ PE) స్ 

9 | ఏ 
(౨౩8 ౦ న్యప జగాద ea హం 
— రీ నం . క. 

ఇతశ్చ న శారీరో మ మనో మయ క్వాడిగుణల యస్తాత్క_ర్యక ర్త 

వ్యవ దేశ్ భవతి *వతమితః శే ప్రే త్వ్వాఖిసంభ వి తా తాన సతి. ఏతమితి స గృకృతం 

మనోమయ ల స్పదిగుణము న 'స్వవాంల్యె నం కర వ కేన శాస తన వప 

దిళతి, అఫఖిసంభవితా స తి శాదిరముపాసకం క రృ తేన ప్రాపక కన, 

న రా త్ (౯ అభిసంభ వితాన్మతి హస్తా న్నీ త్వర నచ సతాం గ తా పెకస్య 

క_ర్తృకర్మవ్యపదేశో యుక్త తథో పాస్యోపాసక భావేఒవి 'భేదాధిస్థాన 

ఏవ, తసాదఫీ న శారీరో మనోమయ త్యాదివిశిష్టః. 
తీ | లు =] 

ద్వా పీ! త వ జారు నువ కుత్రా ప్యాదరః కా మో౭_స్య నా_స్తత్యనాదర; నిత్యతృ ప్త ఇత్యర్థః. జ్యాయస్తా ఏద్యనువ 

వల్తే శారీర ఇతి పరిచ్చేదో వాలు] సూత కః. న తు జీవన్యైవ నేశ్వరస్యే 

త్యావా--స తమి త్యాదినా, 

క, ప్రక కేక వ్యపదిశతీతి సంబంధ; కర్మ క ర్త వ్యవ దేశ వదస్యార్థాంశర 

మాహ---కథో పాస్యే 

ఇతశ్చ న శారీర ఉపాస్య ఇత్యాహ--- 
“నీకమక$ పే త్యాఖిసంభవిళాస్తి* ఇత్య నేన వఏశ్రమితి సృక్ళకఠస్య మనో 

WU, 

మయత్వాదిగుణకస్య బహ్మణః కర క్వేన ప్రావ్య ల్వేన, అభఖినంభవితాసి. ప్రాష్తాసి 

తి శరీరనన క ర కేన వ్యవదిశషమూన తొ6దిత్నర 9. 



166 రత్న ప భాభూషి తే, కాంకర బృహానూ త్ర భా మ్యే (అ. ౧ 

సూ, శోబ్లనిశెపాల్. ౫. 

వ్రతశ్చ శారీరాదన్యో మనోమయ త్యాదిగుణః, యస్తాచ్చబ్ద 
a మ టాయి = ర్ క © విశెపో భవతి సమాన ప్రకర ఇ శ్రుత్యంత ౦ యథా వ్రి హీర్వా 

యవో వా శ్వా మాకో వా శ్వా మాకతండులో వై వమయవుంత 

రాత్శన్సురుషో పారణ యి ప్రతి, శారీర స్యాత్మ నో ఒన్వః శబ్దో ఖిథా 

యక; సృష్పమ్యుంతో ఒంతరాత్త న్ని తి, తస్తాద్విశిష్టోఒన్యః పృథమాంతః 
పురువళ్ బ్లో మనో మయ త్వాదివిశష్టస్యాత్మ నో భి ఛాయకః, తస్తాత్త 

అస అప గ్ సూ. సృ ఆళ్ళ. డ్య 

స్మృతిశ్చ కారీరవరమాత్మనొ ర్భేదం దర్శయ త ఈళ్వరస్పర్య 

భూతానాం వ్యాద్దేపఒప్టన తిష్టత్కి భ్రామయన్సరభూతాని యం శ్రా 
రూ ణాని మాయయ” త్యాద్యా. తత్రాహ.___కః పునరయం సార్రిరో 

నామ సకమాత్మనోఒనో్యోయః వ్రతీషిధ్య త, “అనువవ ల్తేస్తు న శారీర” 
a 2 ర జి ( స్ 5 a బ్ర ది ఇత్యాదినా! శ్రుళిన్తు నాన్ఫో౭తీ ద స్త దృజ్టా నాన్ఫో౭తో= స్తీ 

శతా నాన్ఫ|్య౭తో2 స్తీ మంతా నానోఒతో= నీ విజ్ఞా తే” తల్వెవం 

A. న కార్థత్వం (సృకరణళ్య సమానత్వం, అంతరాత్ర న్నితి విభ_క్తిలో వశ్ళాం 

దస శబ్బ్దయోర్విశేపో విభ క్రి భేద?. తస్థాత్తదర్థయోర్ఫేద ఇతి సూత్రర్థః, 

౬. స్ఫృతే' హృదిస్థస్య బీవాద్భేదో క్షేరత్రాషి వ్యూదిస్థో మనోమయ ఈశ్వర 
ఇళత్యాహ--స్భృ లేశ్చేలి, భూతాని జీవాక్ యంత్రం శరీరం, అత్రసూతృకృళతా 
సత్య భేదడాక్త ఇతి ఖ్రైంతినిరాసాయేతత్యధికర ణే నిర సమీ చోద్యముద్భావ్య నిర 

ఇతశ్చ న శారీర ఉపాస్య ఇత్యాహ-- 

సమాన్నప్ర కరణే “అన్హరాశ్ర న్పురుపో హిరణ్మాయః ఇతీ శారీరస్య యళ్ళబ్దే౭భి 
థధాయక। స్దమ్య న్తః ఆన్హరాశన్ని తి, కస్థాద్విశిష్టో౭_ నక సథమాన్హః పురుషశబ్దో 
మనోమయ త్వాదివిశిష్టస్యాత, నోఒభిధాయకః; తస్య సత్త్వాన్న పరస్థాదన్య$ శారీర 
ఉపాస్య ఇత్నర; స్య ఇశ్యర్థ 

కించ “ఈశ్వరః సర్వభూతానాం హృద్టే శేఒట్టన తిష్ట. తి,క్టైమయన్సర్వభూ తానీ 
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జాతీయకాపరమాతనోఒన్యమాత్తానం వారయతి.తథా సృృతిర పి 
‘6 9 జ కక క్ట అయ ; 3) ణి 

“మెత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి యమన ass రృవంకా య 

కలి అత్రొచ్యతే. సత్వమేవైత , వర ఏవాత్త బాం దియమ 

బుద్ద్యు పాధిభిః వరిచ్చిద్యమానో బాలై శ్నారిర వత్యుపచర్య లె. యథా 

ఘటకర కాద్యుపాధివ శాదపరిచ్చిన్నమవి నభః పరిచ్చిన్న వదవ భాస లె 
| యా జ yy x మ Pa నీ 

తద్వల . తద నమ్ యా చ కరక రృ ల నది ఇదన్యనవోర్ నవిరుధ్య తె, 

(3 అవి x ల బా నే. జుద్య ద్ టే ల wr ప్రాక్ “తత్త్వమని త్యాత్మైక త్రోపదేశ,గహశణాత్. గ్భహీలే తా 

తె క తే బంధ మోతూదిసర్వవ్యవవోరపరిసమా విదేన స్యాత్. 
కావ ఆవ 

సూ, అర్భ కక స్వా త్తీద్వ ఫపదెశాచ్చు నతి 

చెన్న నిచాయ్య త్వా దెవం వో్యోమవద స ల. 

అర్భక మల్చ మోక నీడం “ఏష మే ఆత్మౌంతర్జ్హ్ల పదయ ప్రతి 

పకిచ్చిన్నా యతనత్వాత్ . స్వళ (ఫైన చ 'అణియాళక్ ప్రీ హే ర్వా యవా 

. శ్రీ జ న్న అలో (1 చా దారా ఇత్యణీయ_స్త $వ్వువదేశాత్ , శారీర ఏవారాగృమాత్ర, జీవ 

వ్రహోవదిశ్వ తే న సర్వగతః పరమాత్మే తి యదు కృం తత్పరిహ_రృవ్యం. 

స్యతి--అత్రాహా త్యాదినా. త్వదు క్షరీత్యా వస్తుత వీక్రత్వమేవ భేదన్తు కల్పిత వీవ 

సూ్రేష్యనూద్యత ఇ త్యాహ ---సత్యమిలి. 

2. అర్భక మోక యస్య సో౭ర్భకాకాః కస్య భావస్తత్త్వం తస్త్వాదార్శిక 

మల్పత్వం అణీయానిత్యల్పశ్వ వాచకశ ద్దేనాపీ (శృుతమితా వా__స్వ్టశ భై నేతి. నాయం 

యన్రారూణాని మాయయా,” ఇత్యాదౌ జీవపరమాత్మనో లృేదస్మరణాన్న వరస్థాదన్ఫో 

జీవ ఉపాస్య ఇతి సీద్ధమ్. అన యో న్ఫేదస్తు కాల్పనికక,ి న వాస్తవ ఇతి రహాన్యమ్, 

అధునా వరమా_లత్షన ఉఊపాస్యత్వమావీవ్య వరిహరతి-___ 
ఆ మార న 

అర్భకౌకస్తా పల్ అర్భక మల్పమ్ సీకం స్ధానం యస్య ని ఒర్భుక కె తస్య 

నా Re 3 ఆశ అద్య ల 
భావన్తత్త్వం తస్తాల్ , ఎష మ ఆత్తాన్తర్హ్హృృదయే ఇతి వరిచ్చిన్న హృద దూయతేన 

త్వాదిత్యర్థః. కిం చ తద్వ ఫివదేశాచ్చు తస్య స్వశద్దేశెవ “ఆణీయాన్”  ఇత్యణేోయ 

స్తస్య వ్యవ బేశాత్ ఆరా గ్రమాత్రో జీవ ఇహోపాస్య8 న సర్యగతం వరమా క్రేతి 
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అ క్రొాచ్యలే--నాయం దోేసః. న తావళ్చరిచ్చిన్న దేశస్య సర్వగతత్వ 

న్యవ దేళః కథమప్ట్యువపద్య తె. సర్యగతస్య తు సర్వదేనెషు విద్యమాన 
త్వాత్సరిచ్చిన్న దేశవ్వవదేశో ఒవ్ కయాచిద వేతయా సంభవతి, యథా? 
సమస్తవసుథాధివతిరవీ సన్న యో థ్యాధివతిరితి వ్యవదిళ్య తే. కయా 
ఫునర వేతయా సర్యగ తస్పన్నీ శ్వరొ ర్భకో కా అణయాంళ్చ వ్య్వవదిళత 

ప్రతి, నిచాయ్య త్వాదెవమితి (మ్రూమః. వవమణయ స్తా్యాదిగుణో వేత 

ఈశ్వర స్తత్ర హృదయపుండరీకే నిచా యో్యోద్రష్టవ్వ ఇత్యుపదిశ్య లే, 

యా సాలగగ్రామే హరి తత్రైస్య బుద్ధవిజ్ఞానం (గ్రాహకం, సర్యగత్' 

ఒఎశ్వర స్తత్ర పాస్థమానః పృసిభతీ. _వ్యొమవ వ్రైతద్ద )ప్పవ్యం. 

యథా సర్యగతమవీ సదోే్ట రమ సూచీపాశాద్య వే కయార్భకౌకోఒణ 
యశ్చ వ్యవదిళ్వ తె, ఏవం బ్రృవోవి. తచేవం నిచాయ్యత్వ్వాపవం 

బహణోఒర్భకొాక స్థర్రమణయ స్థం చ న పారమార్థికం తత్ర యదా 
ఆత ణా యా ఆటాడు _ @ De . 

శంకే హృదయాయతన కాషద్బ హణః పృాదయాయతనానాం చ 
| ॥ ఆటీ 

వతిళరిరం భిన్న త్యాత్. భిన్నా యతవానాం చ శుశాదీనామ నెకత్వసా 
ల మ్ నో నాం Cir ౨ నస 0 వయవ ఆ సఒనిత్య త్వావదోషదర్శన ద్న్రహణ్ ఒవి తద్వత్స/సంగ బలి 

తదపి పరిహృతం భవతి. 

బ హణభాొ వా సేకయా= పీఠ్యర్థ 8. 

అర కో ౬ న్్ 4 వ్ వా తాషసంభ వ ణ్ తతా గచ 

దోవ ఇళ్యు క్తం వివృణోతి_న తావదితి కథమపీ 

పరిచ్చేద త్యాగం వినా బ్రహ ఏవో సాస్య తమా 

యాతీతి భావః. విభో? పరిష్భెదోక్తా దృష్టాంకమావాయథా సమృ స్టేతి.. సశ్వేశ్వ 

రస్యా యో ధ్యాయాాం స్థిక్యయేకయా  చంచ్చేదో క్రివదల్పవహృని భ్యేయల్వేన కథో క్షి 
g వ క కా కే యమా రిత్వర్థః. నను కిమితి హృవయ మేవ ప్రాయేణోచ్య శే రత్రాప --తల్రైతి, హృదయే 

పరమాకనో డబుద్దివృ త్రిర్హహికా భవతి. అత ఈశ్వరాభివ్య క్షిస్తానత్వా త్తదు క్రి 
ఆశాల నొ అవి గ్రా -ం౨ థి ౧౮0 అననే 

ఇత్యర్థ ర వో్యోమదృష్టాంళ "సినా శంకాలతా కాపి ఛిన్న తావక త యచాశం 

త ఇత్యాదిగా: భిన్నాయతన ల్వే2పీ వో్యోమ్న 8 సత్య భే దాద్భభవాదిలి భావః 

నీత్, న, కుకక, నిచాయ్యత్వాచేవమ్ అర కాకస్తా ఏణీయసా( దివిశిష తే న రూపేణ 
a భి — అదొ ఘు రు స్ ఇ 

వరమాత్ష్మ్యన ఇహ నిచాయ్య త్వాత్ ఉపాస్యత్వాల్ . అత సర్వగతస్యాత్యన ఉపాసనా 

“క్ప్క్షయా ఆర్భక "క స్త్వాదిగుణ 9. నై తావతా సర్వగళ త్టకోని8, తత, దృష్టైన్తః 

వోస్టిమవత్ ; యథా. సర్వగతమపీ వ్యోమ సూచ్యాద్యవన్ళే దేనార్భకాకేో=_ణీయక్చ 

వ్యవదిశ్య లే తద్వత్ బ్రవాపీతృర్థఃం 
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వ ్యమవత్సక్వగతస్య బ్రృహాణః ప సలదయనంబం కొన్ని 
దూూవతయా చ ౯౦ రెణావనిష్ట ర్వాత ; సుఖదుఃఖాదిసంభోగోఒప్య 

విశిస్ట్వః (వ్ర సజ్యెత. ఏక త్వ్యాచ్చ. న పూ వరమాత తన ఒన్వః కన్చీదా తె 

సంసారీ విద్యల 'నానోఒతో2 స్తీ స్తీ విజ్ఞాతె' త్యాదిశు తిభ్యః. తస్తాత్సర 

సై సవ బ్రహణః సంభోగ ప్రసంగ బ్రతి చేన్న, వై శెప్యాత్ . న తావ 

త్సర్ష పా ప్వాశివృడయసంబంశొచ్చిదూ దూవతయా చ శారరవద్భ హణ 

స్సంభోగ ప్ప ప సంగ, వై శేష్యాత్ . విశహో హీ భవతి తారీరవర మేళ 

ర యోః, ఏకః కరా భో కా థరాధర్హాదిసాథనః సుఖదుఃఖాదిమాంళ్చ 

మసన పరీతో౭వహతపాప పృక్యాదిగుణః. ఏతస్తైదన యోర్వి శేషా 
పి భోగో నేతరస్య. యది చ సన్ని శానమాత్రె ణ వస్తుళ క్లిమనా 

స ° కార్య సంబంథో ౬భ్యువగ మ్యొత ఆ కాళదినామపి దాహోది 

వృసంగః. సర్వగ తానేకాత్త వాదినామవీ సమా పెతె చోద్యపరివారా. 
శ "వేం ape “తాం జా కద ల యద సక త్వాద్న్రహాణ ఆత్తాంతరాభి వాచ్చారీరస్య భేగాన 

బ్రహణో భోగ సంగ ఇతి. అత్ర వదామఃజళ్తదం తావబ్టేవానాం 

ప్రియః ప్రష్టవ్యామక థముయం త్వమాశ్తాంత రాభావోఒ ధ్యవనిత దితి. 

౮ బవ్శాణో హోర్ష 'త్వేచనిష్టసంభోగాప స్తేర్టీవనీవ హోర ఉపాస్య ఇతి శడ్కాం 

వ్యాచన్షే--వ్యోమవదితి. బృవా భోక్తృ స్యాత్ వార్దత్వే సతి చేశన త్వాజ్జీవాభిన్న 

త్య్వాచ్చ్క జీవవదిత్యు కం నిరస్యతిలా-న వై శేహ్యాదిలి. ధరాధ_్గవ త్త ము పాధిరిత్యర్థం. 

ఆయ మేవ విశేషో వె శేష్యం స్వార్థ ప్యజ్ పృళ్యయ; విశేషస్యా తి శయార్థా" వాధర్రా 

చేసా నశ్రయే ఫలెహేతుతక్వమతిశయ3, తస్తాదిశ్యర్థ?. కించ విభవే బహవ అత్తాన 

ఇతి వాదినామేకసి లొ చీహే సర్వాత నాంభో క్ష ఎక్కవ పృ సంగషృన్వకరార్దిత నీవ చేహ 

నివ భోగ ఇతి వర్రిహారశ్చ తుల్య ఇతి న వయం వర్యనుయోజ్యా ఇత్యాహ--సర్వ 

గలేతి.. వన్తుళ స్టేషమామేవ భోగసాంకర్యమిత్యశ్రే, వత్యులే. బవాణో జీవాఖిన్నత్వం 

అధునా వరమాత్మ్యన$ సర్వగత ల్వే దోషమాశజ్క్యా పివారతి 

వోోమవత్పరమా_త్తన3 సర్వగత ల్వే వేళనత్వావిశేషాల్ జీవవత్ నుఖదు$ఖాను 

భవరూ వసంభోగప్రా ప్తిరితి నేత్క్ న. వైశేహ్వాల్ జీవపరమాత్య నో, భో కృ త్వాభో 

బి2 | 
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“త్ర _త్స్వ్వమన్వ హం బవ్లోన్మ్ నాన్యోఒతోఒ సీ విజ్ఞ తోశ్యాదికా రై భు! 

ఇతి చేన్ యఖాకొన్త్రం తర రి స్త యోజఒర్థ ప్ర పృతివ_త్తవ్యః న తశ్రా 

రజరతీయం లభ్యం. శాస్త్రం చ “త్ర త్త (మనీ క్యరహతే పాన, త్వాదిషో 

షణం బ్రహ శారీర స్వాత స శ్వేనోహు దారీ ఇవ ఆావదువభో కృ 

త్యం వారయతి. కత దువభో గన యటహణ ఉవభోగ వసంగః 

అభాగృహాతం శారీరన్య అకక తదా మిథ్యాజ్ఞాననిమి తః 

శారీరస్యోపభోగో న తేన పరమార్థరూవన్వ బృహణస్బంస్పర్శః. న హొ 

బాలై_స్తలమలినకాొడిభిరోష గమ్ని వికల్బ్ప మానే తలమలిన తాదివి శిష్ట 

మేవ వరమార్భతో వ్యోమ భవతి. తదాహ “న నై శేష్యూ” దితి. నైక 
త్వేఒపి శారీరస్యోపభో గన బ్రహ్హణ ఉవభోేగ ప్రసంగో వై శెప్యాలత్. 

విశేహి హి నవత మి భ్యాజ్ఞానసమ్యర్థాన యా మిథ్యాజ్లూనక ల్పిత 

ఉపభో గః; సమ్యద్థానదృష్ట మేకత్వం.. న చ మిథ్యాజ్ఞానకల్సి తేనోప 

భోగన సమ్యగ్థానదృష్ట మేళత్వం వస్తు సంస్పృత్యతే. తసాన్నోపభోగ 

గంధో2_పీ కక -ఈశ్వరస్య కల్పయితుమ్. 

(శృుత్యా నిశ్చిత్య "లేన భో క్తృత్వానుమానే ఉవజీవ్యశ్చుతి బాధమాహా--యథా 

శాస్త్రమతి. అర్థం ముఖమ్మాత్రం జర త్యా వృభ్ధాయాః కామయతేనాంగానీ తి సో= 

యమర్గజర తీయన్యాయః స చ్మాకృన యుక్తః న వ్యా భెదమంగీకృ త్యాభో క్ట సృళ్వం 

త్య కుం యుక్తం శత సవా భేదవిద్ధ్యర్థం భో కృత్వవారణాది త్యావాశా స్తం 

వేలి. నశ్వేకశ్వం మయా (శ్కుత్యా న గృహీతం యేనో పళీవ్యచాధస్సా గిల్, కింతు 
త్వదుక్త్యా గృహీకమిత్యాశంక్య బింబ ప్కతిచింబయోః కల్పితభేదేన భే కృత్వా 

భోక్త క్వవ్యవస్థో పవ ల్తైర శ యోజికో హాళురిత్యాహ-అథాగ్భహీఠ మిత్యాదినా, 

ల్చితధర్మే ణాసంగిత్వమధిష్టానస్య వై 'కేష్యమిత్యపి న్న స్టేఒపి సూత్రం పౌకయలి= 

'దాహేలి. బవాణో పహోర్ట త్వే చాధకాఫా వాచ్చాండిల్యవి ద్యావాక్యం (బ్రహ 

శ్యుపాస్యే సమన్వితమితి సిద్ధం. ఇతి (చృథమాధికరణమ్. 

క్ర ళ్వాదివిశేపాన్న కద్యోగేనాసన్య భోగస్రై ప్రి తస్తాన్మనోమయ త్వాదిగుణకః 
పరమాళ్షెవో పాస న్యః,న శారీర ఇతి సుస్థితమ్, 
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సూ, అత్తా చరాచర గృహణాల్, డ్ 

ఆ అద నూ = (J mn ఆద్య 
కథొవల్లీషు పఠ తే యస్య బ్రహ చ మత్రం చోభే భవత 

f రి " ఇల్ ర జల ఓఒదన్కః, మృత్యుర్యన్యావసె చనం క్ష FE] విద యత్ర స ప్రతి. అత్ర, 

కళ్చిదోదనోవనేచనసంసూచితోఒత్తా పతీయతే. తత్ర కమగ్నిరత్తా 
ఆ ప్ల (WW) లాం 

స్యాదుత జీవోఒథ వా పరమాతే తీ సంశయః, విశేషపోనవథారణాత్, 

క జాం అ సాయం 5 జు చాల (ఇ 

లతేయారా ౦ చానగ్ని జీవపరమా ర్మ నానుస్ము౯ గృంఛే వ్రృశ్నొపస స్ట 

లఅబేః. కిం తావత్సా ప్పం! అగ్ని ర ప్రతి. కుతః? “అగ్ని రన్నాది 9తి 

న్స్ ఖ్వాం . జీవొ వాతా స్యాత్ “'త్యయోా రన్యః వీప్పలం 

_ గాం osu > — 
త్రి తి దర్శనాత్ . న చ పరమాక్తె అనశ్నన్నన్ఫో అఖ చాక్ 

దర్శనాది త్యేవం ప్రా_ఫె ట్రూమః---అత్తా త వరమాత్శా భవితు 

౯ అత్తా చరాచర గృవాణాత్ . యస్య బ్రహత్ తా దిజగదోదనొ వృుత్వు 

సోవ 
: శ్రుతి ప్రసిద్ధ 

స్వాద్వ_ 
రితీిత 

సృర్వ పాణేమారకో౭_కి యసోోవ సేచన మోదనసంస్కారకష్ళుత సా పొయ$ సోఒత్తా 

యత్ర శుద్జే చిన్తాలై శ్ర భేదకల్పనయా వర్తతే కచ్చుద్ధం (బ్రవ్యా ఇళ్ల ఇత్థం ఈశ 

రస్యాచ్యిస్టానభూతం క వేద, చి _శృశుద్ధ్యాద్యు పాయం సనాకోజవి న జానా లీత్యర్థః. 

సంశయబిజమాపహా విశే షే తి. “సత్వమగ్నిం వృబ్రూహే 'శ్ళ్నః, “చయం స్రేతే విచికి 

ల ( 
9 

త్స తి జీవస్య, అన్వత్ర, ధర్తాది” తి బవాణః వ్రశ్న8. “లోకాదిమగ్నిం చసువానే 

త్వగ్నః, 'హంత త ఇదం వవహ తీశర యో; (వ, తివచనముపలభ్యత ఇత్యర్థః. 

అద్య గ్ర | ఉగ జ బళ్ళ న 
పూర్వ త బ్రహ్మణో భో _కృత్వం నా స్తత్యు క్షం కదువజీవ్య వూర్వపతయతికిం 

తావదితి. అగ్ని ప,కరణమతీతమిత్యరు చేరావా=_జీవో వేతి. ఫూర్వవమే జీవో పా స్టీ$ 

సిధ్ధాంతే నిర్విశేష బృవ్మాజ్ఞునమితి ఫల భేదః. ఓదనశబ్దో భోగ్యవాచీతి ఫూర్వవత్ష3, 
వ్ నవ ఒర అల ఒర ౯ జడా సిద్ధాంతస్తు బ్రవ్మాతత్రశ బైదవస్థాపిత కార్యమా లై, గౌణ. పీదనళబ్దక గుణళ్చాత్ర, 

ఫూర్వం యథా బవాణో భోక్తృళ్వాఖభావ ఉక్తం తథా కర్తృ ళత్వాఫావ 

ఇహ బ్రహ్హణ ఇతి దృష్టా నసంగ ల్యే దమాసా 

జే అధ్యా + ఏ డ్య అర ఉద Na 
అత్ర, ఫూర్వవ మె అగ్నేర్తివస్య వోవా స్తేక; సిధ్ధాో నిక్విశేషబ వాధీరిలి ఫల 

భేద$. క తవల్లీషు శ్రూయతే 'యస్య బ్రహ్మ చ త త్తం చవోఖే భవత కమీదన$” ఇత్యాది. 

రై దనోవనేచనసూచితః కళ్చిదత్తా పృతీయతే, స కిమగ్ని?, ఉత జీవః, ఉతాహో 

పరమా కలి విశయే, ఆగ్ని జీవావితి పూర్వః వత, సిద్ధా న్తస్తు---వరమా శ్తైవా శ్రా. కుతీ క, 
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మృతూ వనేచనమివహోద్య స్వేన వ్రతియతె. తాద్భశ్స్య చాద్యస్య న 
పరమా నోఒన్యః. కాత్త్స్న్యనాత్తా సంభవతి, వపరమాత్తా తు 
వికారజా ౦ సంహరకా సర్వమ త్తీత్యుపవద్య తే సని(హ చరాచర 
గ్రహణం నోపలభ్య తే, తత్కథం సద్ధవచ్చరాచర గ హణం సాతు కే 
నోపాదీయ తే? నైవ దోవః. నృుత్యూప సెచన త్వెనాద్య త్మన సర్వస్య 
ప్రాణీ జాతస్య ప్రతీయమానత్వాద్భ హత త్ర, యోశ్చ ప్రాథాన్యా 
త్రదర్శనార్థతో ్వ్వవవ త్తే, యత్తు పరమాతృనోఒవి నా. త్త ఎ్రశే వం సంభ 
వతి 'అనశ్నన్నన్యో అభి చాక ిక్రీ త్రి దర్శనాడితి, అక్ఫొచ్యతే, కర్మ 
ఫలభోగస్య ప్రతి షెధక మెతద్దర్శనం, తస్య సన్ని హత త్య్వాన్న వికార 

My తిమేధకం, సర్వ వేదాం లేషు సృష్టి స్థ్టీితినంవార కారణ తేషన 
బ్రహణః ప్రసిద్ధత్వాతి తస్థాత్సరమా త్తే పెవాతా భవితువర్హతి. 

అద అగ రజ నారి సూ, చ్రకర ర్యా చ్చ. ౧౦. 

వతళ్చ పరమా ల్తె వెవోత్తా భ వితుమర్హ తి; య త్కారణమిదం 
సృకరణం పరమాత్మనః న జాయే 

మర్హతి. కుతః? చరాచర గవహణాత్. చరాచరం హి సావరజంగమం యౌ ఇ Wy. థి 

మ్రియశే వా విపళ్చి దిత్యాది. 
ప్రకృత గ హణం చ న్యాయ్యం “క్ట న. "వెద యత్ర సి బ్రతి చ దుర 
జ్ఞానత్వం పర మాతే లింగమ్. 

మృత్య్యూవ సేచనపచేన సన్ని ధాపిళం వ్ర నిట్ట దనగతం వినాశ్యత్వం గృవ్యాలే గాణ 
శబ్దస్య సన్నీ హీతగుణ గ్రాహిత్వాల్ . కథాచ సర్వస్య వినాశ్యత్వేన భానాల్లింగా 
దీశ్వరో 2 తేత్యాహ_న ష దోష బలి, తస్య సన్నిహిత త్వాదిలతి=--'పిన్పలం స్వా 
ద్వ త్తితి భోగస్య పూర్వ క్త త్వాదిశ్యర్థః, 

౧౦. సృకరణాచ్చెతి సూత్రం స్పష్ట తన్న వ్యాఖ్యాతమ్. ఇతి ద్వితీయాధి 
కరణామ్, 

చరాచర గ వాణాల్. చరాచరయో; సావరజజ్రమ యో ఆద్య ల్వెనాసీ న్వాక్యే గ హా శ్ ల యి ధా - క గాల్ శ్రవణాత్. న హి వరమాత్తానం సర్వసంహర్తారమృ లేఒన్యన్య కస్యచిచ్చరా 
రా త్తృత్వం సంఛవలీత్య ౩, 

ఇతశ్చ వరమాత్తెవా త్యావా=. 
é చే జై 3 న జాయ మ్రియ వా ఏవళ్చిల్ ఇత్యాదినా పరమా త్తన$ సృకరణాల్ 

ద్రకృకక్వాల్ “క ఇరా వేద యత్ర సక ఇతి దుర్వద్హేయత్వరూ పాసా భోరణలింగా 
చ్చత్యర్థః, ul 
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సూ,గుహోం స నిహానాలే నౌహితద్దర్ననాల్ . ౧౧. 
ఆ ఈం ఆలీ 

కఠవలీ చే. మ్వోవం వఠ్య లి." “బుతం విబంత సుకృతస్య లో శే 
(0 

గువోం వ్రవిష్టై వరమే పరా. ఛాయాతపా బృహ్మవిదో వదంటి 

సంచాగ్న యా యే చ త్రిణావీశేతా” వలి. తత్ర 'సంళయః, కిమిపహా 

బు జీవా నిర్ది ప్రా, ఉత జీవవరమా త్తొనావితి, య బుద్ధిబివ”, తతో 

బు ప్రృథానాత్కార్యకరణసంఘా తొద్విలతణొ జేసః ప్ర తిపాదితో 
భవతి తదవీవా ద్రతిపొదయితేన నం. “యే యం చేతే విచికిత్చా మను 

మ్యఒ స్పత్వెశే నాయము సతి మై శే. ఏత స్వి ద్యామనుశిష్ట _స్హ కయాహం 

వరాగణా మేహ వర స్తృతియి ప్రత ప్ఫస్త స్పతా(త . అథ జవపరమాశత్తాన, 

త్రో జీ వాడ్విలవీ.ణః సమా” వ తీహాదితో భవతి, రవవీవా వతి 
© ©) 

పాదయితవ్యుం. 'అన్యత్రే, ధర్హాదన్య ర్రైభర్యాదన్యన్వై తతా కృతాం, 

అన్య త భూతాచ్చ భ వ్యాచ్చ యు _తృత్పళ్ళ్యసి తద్వదె' త వృష్టత్వాత్ , 
లా పా కావా 

౧౧. అ త్తృ వా క్యానంతరవాక్యస్యూపి జేయాత ని సమన్వయమావా---గుహో 

మితి, బుతమవశ్యం భావి కర్మఫలం పిబంతే" భుంజానా సుకృతస్య కెర్ధ 5ో లో” 

కార్యే దేహే పరస్య బృ బృహ్మణోఒర్థం స్థానమర్హ్హ నీలి పరార్గగ్ధం హృదయం వరమ 

శే, ష్టం తసి క యా సప నభోరూ పా బుద్దిడాహ వా తాం వ వ్రవిశ్ళ స్ట్ సిత * "ఛాయా 

కొఫవని ఫోవిరుద్ద' తె చ బ్రహ్మవిదః కరి, ణెక్చ వదంతి, త్రిాచిశేతోన్నాల్చిలో 

3 3 (> ల యైస్తె అగాచె తాః తే౭_ి వదంతీశ్యర్థ 8. నాచికేతవా క్యానామ తా ధ్యయనం తదర్థ 

స్టూనం కదనుష్థానం వేలి శ్రీక్వ్టం బోధ్యం. బుద్ధ్యవచ్చిన్న జీవస్య వరమాత్మనశ్చ (వక 

తత్వాళ్సంశయమాహత లై, తి. ఫూర్య్వో త్తరవమయోః ఫలం స్వయ మేవాహ-ా 

యదీత్యాదినా. తదపి-జీవస్వ్య బుద్ధివై లక్షణ్యమ పీత్యర్థః, మనుమ్యే గ్రే తై క సతి 

యేయం విచికిత్సా సంశయః. పరలోకఖాగ్యోకాఒ సశ నా సీళ్ళచ్య అత స్త్వ 

ఫూర్వం (బృ జబ హృత్, త్ర శవదన్య sn gan వ్బ 

చృబ్దన్య సంనిహి తెగువ బ్ర వేశాడినా బుద్ధి మే తృజ్ఞ పరళ్వమ స్టీ పతి దృష్టైన్తస జ్ త్యేద 

మావా 

అత్ర, ఫూర్వవమే, బుద్ధిఖిన్న జీ వజ్ఞానమ్, సిద్ధా చే తు జీవవిలతీణపరమాత్మ జ్ఞానమిలి 

ఫల భేద9, కకవర్టీ శ సెష్టవం శ్రూయ లే=' బుతం పిబనై నుకృ్ళతస్య లోశే” ళ్యాది, 
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అ త్రాహ__ఉభావస్యేత' పఠొ న సంభవతేః. కసాత్ 2 బుతపానం 

హి కరఫలోపభోగ “స్పుకృతస్య లోకి ఇతి లింగాతి. తచ్చ చేత 

నస కత జస సంభవతి నాచేతనాయా బుదేః. వీబంతావితి 
తి OED ధ్ శ 

ద్వివచ నేన ద్య యూ; పానం దర్శయతి శ్రుతిః. అత్ బుద్ధి తజ 

వత్ససావన్న సంభవతి. అతవవ తే త జవరవమూత పమీ౭పి న సంభవతి 
=A WE ధా 

చేత నెఒవీ పర మాత్శని బుతపానా సంభ వాత్ “అనళ్నన్న నో్యోఒఖిచాక 
ర ర్న ఇస అసం వ్ఫీత్తీ త్రి మంత్రవర్లాదితి. అ శ్రాచ్యలె. నైష దోప. ఛత్రణొ గచ్చంతీ 

త్యెకేనాపి ఛత్తిణా బవూానామచ్చ త్రిణాం ఛ శ్రిత స్వవచార దర్శ 

నాత్ , ఏవమేకేనాపి విబకా దా విబంతావు చేయా తాం. యద్వా 

జీవస్తావత్సిబతి, ఈశ(ర స్తు పాయయతి, పాయయన్న వి విబలీత్యుచ్య తే, 

పాచయితర్యవి పక్షృత్వప సిద్దిదర్శనాత్ బుద్ది తె త జ పఠువరి గ హోజవీ 
రల ఎంథ ధి క VU 

సంభవతి కర ణే క_ర్షృతో సవచా రాత్ , ఏథాంనీ వచంతితి ప్రయోగ 

దర్శనాతి , నచా థ్యాత్తాధి 5” ౮ ఆనె ్వొకొచిదృతం వీబంత" సంభవతఖ 

యోపదిపో=హమేతదాశ తత్త ష్టం జానీయామిక్యర్లః, _తదపీతి. వరమాత్త సరయూ 
లా శి ర్స బాశ 

మవీత్యర్థ్రు. ఊభయోర్యో క్త త్వ్వాయో శన సంశయమాక్షివలి-._అ,తా హేతి. ఛ 
థి ధి సాల 

వచేన గంతార ఇవ పీబక్స దేనాజహల్ల కణయా చవిష్టావుట్యే తె ఇత్యావా_అ త్రో 

చత ఇతి. పానకర్తృవాచిపబేన పానానుకూలౌ వా లజ్యాని త్యావా_యడ్యేతి. 

నియక ఫూర్వఖావికృతిమ త్త పరూపమనుకూల కష్టం కర్త కారయి త్రోస్సా ధారణం య$ 

క న్తంచి గ జగ ఇగ ఇ కారయతి స కరో ల్యవేతి న్యాయాదితి భావః, అత్మ పృకృతిర్తు ఖ్యార్ధావృతృయే 

లక్షణా. మిశ్రాషాస్తు కృతిః ప్రత్యయార్థా ముఖ్య$. ప్రకృత్యా త్వజహల్రత ఆయా 
ఇద జయ్ ~~ "8 రి ఇ పాయనం లత్యుమి త్యాహుః. పూర్వప & పీబంతొవిలి కర్త ఏనాచిశతృ పృత్యయెన 

ఎద్ధిజీ వసా ధారణం కారకత్వం లత్యమి త్యావా=బుద్ధితి, ఏథాంసీ కాష్టాని వచం య 

(ఈ 

(6 

౩ త్యాఖ్యా లేన కారకత్వం లత్యం వ,కృళన్తు ముక్ష్యావతి భావః. ముఖ్యపాతారె 

ప్రసిద్ధవక్షీణౌ శ్రా వ్యోవిక్యశ ఆవా=న చేతి. బహ్మతత్రృవదస్య సన్ని హితమృత్యు 

పదాదనిత్యవస్తువర త్వవదిహోపి పిబత్పదస్య సన్ని హితగుహ ప దాద్బుద్ధిజీవవర లెతి దృుష్తాం 

కత కం బుద్ధిజీవ సిర్దిప్త ఉత జీవపరమా శ్రా నావితి విశయే, బుద్ధిజీవవితి ఫూర్వః 

పత సీదా న్నను న్లస్తు_ఇవా గుహోం పవిషౌ జీవవరమాతానావేవ, కుతః ఆశానా హీ, 
WJ ల న! వాటే యి 

హి యస్తైదాశ్తానా వేతన్వా 'బుతం పిబనా ఇతి కర్మ ఫలభోగ్థ్ర, వణేన వీకస్యా 
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తర్నాద్నుద్ధికేణా సారి తాం బీవవరమాత్తానా" వెతి సంళయః. క్లీం తావ 

త్పా9 ష్టం? బుద్ధి మే. త్రజ్లావితి. కుతః? ' హాం వవిష్టావితివి శేవణాత్ 
యది శదీరం సవ మేది వా హృదయముభయ భావి బు hn నా 
గువహోం వ్రవిప్రావువవ పద ర తే, న చ సతి సంభ పె సర్వగతస్వ బ్ర 

విశిష్ట దేక.త్ర(ం యు కం కల్పయితేం, “సుకృత స్య లోకి? పతి ప చ కర 6 రి సి శారి 

గోచరానతి క్రమం దర్శయతి పరమాత్మా తున సుకృతస్య దుష్కృతన్వ 

వా గోచ లేవ ర్రతే.న కర ణా వర్ష తె నో కనీయాినిత శు తే. “ఛాయా 

తపావితి చ చేతనా చేతన యోర్ని చ్లేశ ఉపవద్య లే ఇాయాతవవత్పరన్న 
బ్య క జస జ్ చ్ రస్య విలక్షణ త్యాత్ తస్తాద్భుద్ధి మె త్ర జ్ఞావిహాో చ్యేయాతామి త్యేనం 
ద 9 ష్ 0 భో మేం మై 7 పస్ ప్రాపు బ్రూమః -విజ్ఞానాత్మ వరమా తొనావిహాో ద్వ యా లేం క సాలె ౩|| 

నాపా తాఛనుభావవి చేతనా సమానస్వ భా వె,సంఖ్యా శ్ర వణే చనమాన 

స్వభావి బన లోశే వ వతితిర్టృళ్య తె. అస్య గోరి రి (తియోఎనే న్యాప్టన 

బత్యు శే గౌ రేవ ద్వితీ యోఒన్విమ్య తె నాశ(ః వురుపో వ్యా తదిహ 

బుతపానెన లింగోన నిశ్చితే విజ్ఞానాత్మని ద్వితీయా న్వేవణశాయాం 
సమానస్వభావ శ్చేతనః పరమాశ్తౌ వ ప్రతీయ లే. ననూ క్షం గువోహిత 
త్వదర్శనాన్న వరమాత్తా వ ప్రల్యేతవ్య నతి. గుహోహితత్వదర్శనా దేవ 

పరనూత్తా ప ప్రత్యేతవ్య అతి వదావమః. గుహాహితత్వం ఏ హా శ్రుతిస స్మృతి 

హసకృత్పరయాత్ర, న ఏవ దృశ్య లె. ““నఎవాహితం నహ రెం 

క Cen 

లేన ఫూర్వవతమీయలి---క0 తొవదితి. సోచరః ఫలం వీకసి కొ జాలిమతి క్షస్తే సజా 

తీయమేవ దిష్టతీయం గా పెం వ్య్రిమ్మాత్త త్ర గా లాఘవాన్న విజాతీయం జాతి 

వ్య కృ భయకల్పనా”గారవాల్ . న చాస్తు కకక నజా తీయా బుద్ధి రేవ జీవన్య 

ద్వితీయేతి వాచ్యం, చేతనత్వస్వ జీవన స్వభెవస్వ కారక త్యాదంకరంగత్నా ల్. తథా చ 

లేశే ద్వితీయస్యాంశరంగజాతిమ త్త ఏదర్శనాళ్లీవస్య ద్వితీయశ్చేతన వేలి సన్నూ త్ఫార్గ 
మాహ---సంఖ్యా శృ శ వనే చేతి, గుహాయాం బుద్ధ” స్టైతం గహర రే అనే శానర్థస ౦కు లే 

డేసూ సీ స్టీకం పురాణమనాదిపురుషం విదిత్వా వర్ద కోకా జనోత్రి వరమే గ్య. 

త్యల్వే ద్వితీయస్యా ప్యాత్య త్వం న్యాయ్యమ్. తత్ర హేతుః తద్దర్శనాత్, సంఖ్యా 

శ్రావలో చ సంఖ్యావతో శేకదావశ్వస్య లోశే దర్శనాది క్యర్థః, 
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పురాణం యో వద నిహితం గువాయాం పరమే. వూ్యూమన్ ఆత్మాన 

మనిచ్చ గువోం వ్రవిష్ట మిత స్యెద్యాసు, సర్వగతస్యావి బ్ర బృహూణ 

ఉపలబ ద్ధ పర్ట్. చేళవోశీఫోపదేకో న విరుధ్యత ప్రత్యే వ్రతోదప్వు క్క సువ, 

సుక్చతేలోకవ రితం తు ఛ త్రీత్వవ దెకస్మిన్నవి వ ర్రమానముభ యోర 

ప్యవిరుద్ధం, చాయాత పావిత్యప్య విరుద్ధం. ఛాయాతపవత్సరస్పరవిలతుణ 

తాషత్సంసారిత్యసంసారిత( యోః అవి ద్యాకృత తాషత్సం సారిత్వస్య పా 

మార్థిక త్వా చ్చాసం సారిత్వస్య, తన్తాద్విజ్ఞానాత్మ పరమాత్మానా” గుహాం 

వవిష్టా గృ కుతళ్చ విజ్ఞానాత్మపరమాత్తానె" గ్బహ్యేలే? 

ఖ్ 

నూ. ఏశపణాచ్చ. ౧౨ 

విశేషణం చ విజ్ఞానాత్మ పరమాత్మ నోచేవ సంభవతి “ఆత్మానం 

రథినం విద్ధి శరీరం రథ మేవ మౌత్యాదినో పెరేణ గ్రంఖేన రథిర థాది 

రరూపకల్పనయా విజ్ఞానాత్రానం రథినం సంసారమోత యోర్షంతారం 

క ల్చయతి. “సోఒధ్యనః రపామాష్నో తితద్విష్టోఃవర మంపదిమి తిచపర మా 

తానం గంతవ్యం కల్పయతి. తథా “తం దుగ్షర్శం గూాఢమను ప విష్టం 

గుహాహితం గవ్వాశెస్టం పురాణం, అధ్యాత్మ యోగాధిగమేన చేవం 

మతా ధీరో హర్ష శ్ కౌ జవోతి”తి ఫూర్వస్మీన్న వి గ్రంథ మంతృమం 

తవ్య త్వేన తావేప విశషితౌా, వ్రకరణం చేదం పరమాత్మను “బ్రహ్మ 

వో్యోమక హోర్దా కాశే యా గు హోబుద్ధిః తస్యాం నిహితం బహా యో వేద సో౭_శ్ను లే 
we 

సర్వాక్ కామానిక్యన్వయ౩. అన్విచ్చ పచారయుత్యర్థ రి 

౧౨. విశేషణం గంక్భగంతవ్య త్వాదికం లింగమావా_విశేషణాచ్చేతి. స 

జీవోఒధ్వనస్సంసారమార్షన్య పరమం పారం కిం కల్? విప్లోర్వా సవన కీలన్య వర 
మాత్శనః పదం స్వరూపమాష్నో తీశ్యర్థః, దుర్టర్శం దుర్గానం తత యౌతుః.గూఢం 

లే 
మాయావృతం మాయామను ప విష్టం పశ్చాద్దువ రామో తం గుహాద్వారా గవ్వా లేష్టం, 

త్ర న ఏవం బహిరాగకమా రా తిన మధ్యాక యోగ్య స్థూలసూత్స కారణ దేవాలయ క మేణ చశేలి 

ఇకశ్చ జీవవరమా శ్రానావేవ గుహాం ప విస్టావిత్యాహ 

“సోఒధ్వనః పారమాప్నోతి, ,.” “జేవం మత్వా ధీరో హర్ష కోకా జవోని” ఇతి 
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విదో వదంతీితి చ వ రవి శేపోపాదా నం పరమాత వరి గ హా 
టం జారీ (UU 

సుటతే, తస్తావిహ జీవవరమాత్తానావు చ్యేయాతాం. వస ఏవ న్యాయః 
—3 జే / r 

“ద్యాసుపర్ణాసయుజాసఖా యా” విత్వెవమాదిప్వవీ. తత్రాపి హ్య్థ్యా 

తధికారాన్న ప్రాకృత" సువర్షావు చ్యేలె. “తయోరన్వః విప్పలం 

స్వాద్య త్తీత్వదనలిం గాద్విజ్ఞానాత్తా భవతి. “అనళ్నన్న న్యూ అభిచాక 

“గాత్యనళాన రతన లభం పరమాత్మ. అనంత రే చ మంత్రై తావెవ 

దృష్ట దృస్టృవ్య భా వెన విశినష్ట్రి- ' సమానే వృహె పురుపో "సమగ sy 

సమా నోచలి ముహ్యమానః, జొస్తం యచా వళ్యత్వన్వమిాళ మస్యు 

మహివమానమితివీత ఫోకిం్త తి. అవర ఆహా ప. “రతి. సయమృగస్యా 
ర్ం 

ధికరణన్య సిద్ధ సీదాంతం భజతే, వైంగిరహస్య బ్రా 
న్ వ్యణేనాన్యథా వ్యాఖ్యా 

తత్యాత్ . 'తోయోరన్నః పిప్పలం సాద్య త్రొత సత్త తం, “అనళ్నన్ననో్య్యో 

అభిచాక శీతీత్సనశ్నన్న నో ఏకా భిపక్యోతిజ్ఞ సె స్తావతా సత్త్వ వే శత్రజ్ఞా'వితి, 
సత్త (శబ్దో జీవః మే త్రజ్ఞశొబ్దః పరమాత్తేలతి యదుచ్య లె, తన్న. నక్త 

(9 

గాకని చి త్తనమా ధానం "లతేనాధిగమో మహావాక్యజానృ్రి తి; తయా విది ల్వేత్యర్థ?- 

బుతపానమం లై, జీవానువా? బేన చాశ్యార్శజ్ఞూనా యకత్ప దారో (బవ వతిపాద్యత 

ఇళ్యుపసంహరర్.._శస్తాది మాతి. ఊ క్షన్యాయమలిదిశతి-ఏషఇరి. ద్వా దా ఛాం 

దసో ద్వివచనస్వ్యా౭=_2_కారక8. సువర్హావివ సహైవ యుజ్యేలే నియమ్యనియామకభా వే 

చేతి. సయుజౌ. సఖాయా చేతన ల్వేన తుల్యస్వభొపా. సమానమేకం వృతం ఛేదన 

యోగ్యం శరీరమా శ్రిత్య స్థ తావిశ్యర్గ 8. గుహాం | పృ విష్టావితి యావత్. నతావాళ్తానా. 

తల్చింగదర్శ నాది త్యాహా---త యోరన్యు ఇతి. విశేషణావ్చేత్యాహ--అనంతనే చేతి. 

అనీశయా న్వస్యేశ్వర త్వా వ, తివత్త్యా చేహనిమగ్నః పురుపో జీవళ్ళోచతి. నిమగ్న 

వదార్థమాహ.._ముహ్యూనూ న ఇవి, నరోఒపహామితి ఛా (భుంత ఇక్యర్ధ 9, జుష్టం ధ్యానా 

దినా సేనితం యదా ధ్యానపరిపౌక దళాయామిశమన్యం విశిష్టరూ పాద్భిన్నం శోధ్త 

చిన్నాత్సం వ్రృత్య్ష్వేన వశ్యతి తదా౭స్య మహిమానం స్వరూవమిలి '్రాపొస్టే తీవ 
తతో (న్! భవ తీత సరం. ద్వాసువనె కి వాక్యం జవేశ్షరవరం కృత్వా చింతితం. 

ఆధునా కృత్వా చింతానుస్హాటయలి--అవర ఇతి. అన్యథా బుస్టివిలతీ ణత్వంవద 

లకు వర ల్వే నేత్యర్థ ౩, సత్వం బుద్ధి కిం శంక లేన క్ల శబ అతి. బుక్టి జీవా 'చోత్పూర్న 9 దో 
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మె త్రజ్ఞళబ్దయోకంతఃకరణకారీరపరతయా ప్ర సిద్దత్వాత్ , తత్తైవ చ 
వ్యాఖ్యాతత్యాత్ , “త దెతత్ప త్తం యెన స్వవ్నం పళ్యత్యథ యో 

యం శారీర ఉపద్రష్టా స తేత్రజ్ఞస్తావేతా స ర్త మెత్రజ్ఞూ వితినావ్య 
న్యాధికరణస్య వ్ర వూరపతు భావ భజతే. న హ్, త, వారిర; మెత్రజ్ఞః 

క్ర _ర్హ్భృత్వభో క్ర త్వాదినా సంసావధ శ్లేణో వే వేత వివత్వు లేశ థంత స్ట! 

సర్వసంసాకధ రాతితో బ్రహ్మస్వభావ తై తన్యమా త్ర స్వరూవః “అనళ్న 
న్నవోస్టుఛిచాక శీత, అనళ్న న్న న్యోఅ ఫిపళ్యతిజ్ఞ వతి వచనాత్ “త శ్వ 

సి “తె తజ్ఞం చావిమాంవిద్ధీ'త్యాది క్రుతిస్టృతిభ్యళ్చు, తావతా చ 
అధ్యాపక మేవావకల్పతే “తావెతౌ స సత్త్వ వెత జ్ఞా 

నహ వావవం విది కంచనర జఆధ్యంసత ఇత్యాది. కథంపునరస్మ క వనే 
“త యోరన్యః విప్పలం న్వ్వాద్య అ తతి స సత్త్యమిత్య చేతనే స స Ee భో క 

త్వవచనమితి. ఉచ్యతే. నేయం శ్రుతిర చేతనన్య సత్త (స్య భో_క్షృత్వం 
వత్య్యమిోాతి వ పవృక్తా. కిం తే కో చెతనస్య న్నే త్ర జ జ్ఞ స్యాభోే కృతం 

బు బ్రహుస్వ్యభావ తౌం చ వత్యూమాతి. తదర్థం సుఖదుఃఖాదివి కి, యావతి 

సై = కృత్వమ థధ్యారోవయతి. ఫ్రదలీహాక ర్త కృత్వంభో శ క్త్వంచ 
సత్త మే ్రీజ్ల యోరిత రతకస్వభా వావి వెకళ్ళతం కల్ప లె, పరమార్థ 

వకూర సే ర్ల స్సా న్పదిక్ళత ఆవా_గాపీతి, సూర్వవతోర్గ స్త సదా స్యాత్ యద్య క్ర త వభ 

స్పంసాశీ వృతి పాజ్యేక. న హ్యత్క సంసారీ “వివక్యులే కింతు ళోధిత స్త్వమర్థి' 
బ్రహ్టాత్యర్థః శు శు తిన స్ఫతిభ్యాం చాయమర్థి యుక్త ఇతి శేషు. తావతా మంత్ర, 
చ్యాఖ్యామాశ్రే అ వేప జీవస్య బవృత్య్వోక్తావేవ. న హి జీవో బుద్ధిఫిన్న ఇతి 
వివేకమాత్రే, ఇకోవసంహాోరో యు కః. ఛేదజ్ఞానస్య భా (ఖాంతిత్వాదై గఫల్యాశ్చేతి భావః. 
అవిద్యా వి కిమీ స్వ కార్యం నాధ్వంస'ే తేన సంపాదయతి, జ్ఞానాగ్ని శా స్వన్యా 
వ్వ దర్భ ఆస్వెదిత్యర్థ 9. ఆవిద్యానాగచ్చతీతి వా౭ర్థః, జీవస్య (బృవ్మాత్వవ వరమిదం వాక్య 
మితి వశ శంక రే_కథమితి, బుట్టేర్భో క్ష ఎ తో శావతాక్వర్యం. నా శ్ యు క్తి 
చింతయా మనః ఖేదనీయమిత్యాహ --దవ్యక ఇతి తదర్థం బ్రవ్మశ్వటోధనార్థం 
భో కృతము పాధిమ స్తే నికీ పతీక్యర్థః, వస్తుతో జేవస్యాభా క్ర కే భో క్షృక్వథీ. 
కళమిత్యళఆవా_._ఇదం హీతి, చిశ్తాదాశే నన కల్సి తా బుద్ధి నుఖాదిరూ షే పణ కురి 
మే బుద్ధ్యవి'వ పకాచ్చిదాత. త నస్ఫుఖాదిరూవవృ _ల్తివ్య క్తవై వైతన్యవత్త్వం భో కృ్భత్వం 
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తస్తు నాన్యతరస్యా వీ సంభవతి, అచేతన త్యాత్స త్త షన్య, అవి క్రియ 

త్యాచ్చ మె తృజ్ఞస్య, అవిద్యా ప్రత్యుపస్థావితనడ్భా వాచ్చ సత్త (స్య 
లం ర్తి న్్ సాం సుతరాం న సంభవతి. తథా చ శ్రుతి యత్ర వాన్యదివనె కత్తా 

నోోఒన్వత్ప శ్య'దిత్యాదినా స్వవ్న దృష్టహస్త్యాదివ్వవ వోరవదవి ద్యా 

విషయ మన క_ర్హృతాషదవవవోరం దర్శయతి. “యత త్ర త్వన్య సర్వ 

మూశత్మైవాభూ_త్తత్కేన కం పశ్య) దిత్యాదినా చ విచేకిన? కర్త త్వాదె 

న్యవహోరం నిబారయతి, 

నూ. అంతర ఉపపలైః, ౧౩, 

“య ఏపహోఒత్ణీ ప్రరుపో దృళ్వ లె వష ఆకె తీ హూోవావైత 

దమృత మేతదభయ మేతద్భ 9 హ్లాితి, 'తద్యద్యప్వస్తి క్రొ సర్చిరోగదకం 

వా నీంచతి నర నెపహా బార్థివ గచ్చతి త్యాది క్రూ నరాూయ తో. తత్ర సంశయః, 

కిమయం ప ప్రతీబిం చాళ్తాఒవ్యధిక కరణో నర్దితే, అథ “విజ్ఞానాత్తా, 

భాతీత్యర్ణ8. భో _కృశ్వమావిద్యకం న వస్తుతఇక్య త, త mare యతా 

విద్యాకాలే వై తన్యం ఖిన్నమివ భవతి తదా ద (దప్ర ఎ త్వాదికం న వన్తుని జ్ఞాత ఇతశ్యర్థ 8. 

తస్వాత్ “బుతకం పిబంతాివితి వాక్యమేవ గుహాధిక రణవిషయ ఇలి స్థిత. ఇతి కృతీ 

యాధి కరణామ్, 

౧౩. అంతర వవశ్తేః, ఉపకోసలవిద్యావాక్యము దావారతి య ఇతి, తదత్నీ 

స్థానమసంగ త్వేన (బ్ర బృహ ణో౭._నురూవం యతో2.నీ సిక్ కీవ్హం వర్తనీ వత్షోణీ నీవ గచ్చ 
కీత్యర్థః. దర్శనన్య ఓ లాకికశ్వశా వ స్ర్రయళ్వాభ్యాం సంళయమావహ--కత్రే తి. వూర్వత్ర 

విబంౌవితి పృథమృశుత చేకన త్వానుసా శేణ చరమ శ్రు,తా సహో వ్ర వేశాదయ 

ఫూర్వం ప్రాథమిక పిబన్తావితి ద్విత్వ శు శ్రుత్ళా చేశన త్వేన తుల్యజీ్వవరదృష్ట్య 

నుసారాచ్చురమశు,తా గువోవ, వేశాదయో నీశా౭ తర్హి తద్వచేవ “దృశ్యతే. ఇతి 

ప్రాథమిక వ ప్రక్యహ్లతో ఏకి లకి ప కు ద్రశినింభాక్రావగత్యనురో భాచ్చరమ్మక్పుకా అమృ 

తతాషదయ; స్తుక్యర్థ తేషన కథంచిన్నేయా ఇతి దృష్టా న్ననంగ కే తృృదమాహ-___ 

అత్ర ఫూర్వవమే ప్రతిబింబోపా స్తి9 సిద్ధాన్తే బ్రవో పౌ స్టిరితిఫల భేద. ఊప 

కోసల విద్యాయాం భానో గ్యే శ్రూయ లయ ఏపో౭క్నీణి పురుషో దృశ్యత వష 

ఆశెతి వోవాచి ఇత్యాది, తత్ర అక్షీ ణ్యన్హరువదిశ్యమాన$ పృతిబించాదిక, ఉత వర 



150 రత్న ప ఫాభూపి, లె, శాంకర బ్రహూసూత్ర, భాచే [అ. ౧ 

తావత్వాా ప హం? ఇాయాల "పురుష వ్ర తిబింబరూప వత్. కుతః? తస స్య 
దృళ్యమానత్వ ప, సీద్దెః “య వహాఒతీ.ణి ప్రృసుపో దృశ తి దితి చ సని 

ద్ధవదువదేశాత్ . నిజ్ఞనాత్తనో వాఒయం నిస్టైెళ ఇతి యుక్తం. స స 
చక్షుపూ రూవం వళ్యంశ్చతపి సన్ని హితో భవతి ఆత తళ బ్దక్సాసీక 
వతేనుకూలో భవతి. ఆదిత వ్రపుుపో వా చముపో౭.ను గ్రాహాకః 
పృతీయతే రశ ఫిరేపోఒనీ కా వరిష్టితి ఇతి శ్రుతః. అమృత తా 
దీనాం చ దెవతాత్తన్వవీ కథంచిత త్పంభ వాత, నోర, స సానవిశేష 

8. పరమే కరవ వాత్నీణ్యభ్యంతరః పురుష 

ఉత చెవతాళత్తా ఇంద్రియన్యాధిష్టాతాఒథ భోశ్రాఒథ వేళ్య్ళర ఇతి. కం 

ప్రహోోపడిష్థ అత కస్తాత ? ఉపప తః, ఉపపద్య లె హా పరమేశ రే గుణ 

వ్ర తావస్తుఖ్యయా వృతాష పరము డా అ -ంధ్రి 
స న ను వా గాం శర ఉవ పద్యతే “స ఆశ్ర కమా త్రి శ్రుతః. అమృత తై ఇభయ క 

చ తసి న్నసకృమ్య్యూ గ) యతే త థా పర మేశ్టకాను దూప మేతవ స్తానం. 
యశా పా దక మేకం స్పరరదో వైరల్ వు అవహతపావ పృత్వశ, వణాత్ 

wa How 9 లా ఓ తథాతీస్థానం స న లెపరపి తముపదిస్థం తద్యద్యప పసి నృర్చిరో స్వదకం 
వా నీంచతి నర్తసహ్యేవ గచ్చతితి శ్ర శ్రుతః. సంయ దాగమాదిగుణోప 
నీ తాకి తద్వదిహాప్ దృ ఎత ఇతి చాతుషశ్వానుసారే శామృక త్వాదయో ఛ్యానార్భం 
కల్పిత తేన “జేయా ఇతి దృష్టాంలేన పూర్వవతయ తి శాయాశే తి. ఫూర్వవవ్నే 

ఫ్రె ర పో ఇ = we వళ చ బింబోపా స్తీ? సిధ్ధాంతే దవా పాస్ట్వెతి ఖలంాప్పసిద్ధవదితి, చాతంష తే 
చక్కర నంభావనామాతేణ బవకుంళరమావా=. 

ల తవల్ , 'వికద్భ హేతి” ఇతి వాకనిన స్య కతి రా త్వాన్న స్వార్థ పరత్వ 

రిపూర్వజక 'మనో బ్ర ్తాత్యుపాసీ' లేత క్ర వప ప్ర కృయపర లాజ్. 
బ్ క్ష్న ంబంధినోఒర్థవర్ శ్వా వ్రషమ్యుమితి 

ఏర వివేతి. బహువమ మాణసం వాదస్తాత్స ర్యాను గ్రా గా వాక ఇతి 

ఫ్రై దృశ్యత్వలింగం బాధ్యమి త్యావా 

ర్య ఫలా స్నుకమత్నీ ప్రురువ షమకిలత్యు సంయంతి ఊత్పద్యం తే 

క వతు సిధా న్హన్తు---అ_న్హ నరః ఆక్నీ మభ్య 

ఈ! కక్ష త్వామృశ త్వాభయ త్వాదీనామివో tr లి Pt el, (2 



పా. ౨.] అ న్నరాధికరణమ్. ౮. సూ. ౧౮౪. 181 

చెశళశళ్చు తస్పిన్న వకల్చ'ే “ఏతం సంయ ద్యామ వ్రత్యాచతులె. ఏతం పా 

సర్వాణి వామాన్యభిసన్న యంతి ఏవ ఉవవ వామనిరెష హి సర్వాణి 

వామాని నయతి నమ ఉవవ భామినీరేష హీ సర్వేషు లోశేషు 

భాతీీతి చ. అత ఉపవ _త్రెరంతరః పరమేశ్వరః. 

సూ. సానాదివంపచెశాచ్న. ౧౪. స్థా వ్య చ్చ ౧ 

కథం వున రా కాళ వత్చన్వగతస్వ బ్రహ్మణా = మ్యల్పస్థానముప 

సద్వతే ప్రెతె, ఆరొచ్యలతే. భ పెదేహినవక్ష్యప్రిః య సత్ దెవైకం సాన 

మసన ర్, చక్ స ర ~Ton ఎవరవు కో న ళం న్ నిరసం భవతి . సంతి హ్యూన్యాన్యపి సృథీవ్యా ని న్ఞానాన్యస్య 

¢é ర అల nN MW an తి ౧ 6 ల 

నిర్జఖ్లాని యః వృథిఎ ష్టం ఆష్ట న్ని ఆ స్వెదినా తెషు వా 

“యశ్చమయుపి. తిఫన్ని తి. *స్టానాదివ్నవ దేళాదిత్వ్యా 
ర థి లై 

యతి. న కేవలం సానమేవె కమనుచితం బహణో ని 
థ్ యా WW 

నామరూపమి తే వంజాతీయక మస్య నామ రూవస్య బఐ హణో=నుచితం 

గ్ర Cha 2 గ ) d దు 
నిర్చిళ సమానం దృశ్యతే, తని ప్టదితె నామహిరణృళ్ళ శు రిత్సాది.నిర్ణుణ 

మవి సద్బ్రహ్ఞ నామరూవగ శైస్టకైస్సగుణఇముపాసనార్భం తత్త తృత్రోవ 

సర్వఫ లోదయౌూా తురిశ్యర్థ 8. లోకానాం ఫల దా తావ్యయ మే వేత్యాహ---వామనీరితి, 

నయతి ఫలాని కాక 'ప్రావయిలీత్యర్థ!. భామాని భాగాని నయత్యయమి త్యాహ--- 

“శ అయి. జ ౧వ 6 , | ను o 
భామనీరిలతి, సరె ఏర్గప్రకాశక ఇత్యర్థః. స్థాననామరూ పాణాం థ్యానార్థం శ్రుత్యంత 

శేజవ్యువచేశాదక్షీ స్థానతో కిరత్ర న దోవ, ఇతి సూత్ర యోజనా. 

౧౮. అనవక్ష ప్రిరక్ష పకల్పనా తదాభ వెద్య క్రైవ నిర్దివ్హం ఛవేదిత్యన్వయ:ః. నన్వ 
దా జా 

నుచితబాహుళో్య్ క్రిరసమా ఛానమి త్యాశంక్య యు శ్రమాహా---నిర్దుణమపీతి. 

కానాం పరమాత్త న్యేవో పవక్తేః, 'నితం సంయ దాామ ఇత్యాచత తే” ఇ తొదిసిర్జిప్ట 

సంయ దాృమత్వ్యాదీనాం చ వరమాత్త్య నేవ, న (వృతిబిం బేఒన్య క్ర, వోవవ త్తి? అత; 

అత్య నరః పురుషః పరమా లే వెళ్ళర్థ ౩ 

నను సర్వగతస్యాల్పమవ్షీ, స్థానం న సంభవతి ఇతి శూరవపకతుగిజం దూషయితు 

మిదమాహా- 

'యశ్చతు షి తిస్టన్ ' ఇత్యాదిచకు రాదీని స్టానాని ఆదయో యేపామ్ “తస్యోో 

దితి నామ” “హిరణ్యశ్ళ శు, ఇత్యాదినామరూ పాణాం 'లేషాము పాసనార్థ ర్వన వ్యవ 

డేశాదిహాషి పరమాళ్హ్యనో౭.కీ స్థానాది వ్యవ దేశ్ నానువవన్న ఇత్యర్థ క, 



192 రత్న ప్రభాభూపషితే, ఛాంకర బృహానూ త్రభాశే మెన్ [అ. ౧. 

దిశ్వేత్ర ౩ త్యేతదవ్వు క్ష క్ష మేవ, సర్యగతన్యావి బ, బ హణ ఉపలబ్ధ్యర్థం స సాన 

విశేహో న విరుధ్యతే సాల గ్రామ ఇవ విప్రోరి క్యే తడవ్యు_క కేవ 

సూ, సుఖవిశీష్టాభిధా నా చేవ చ. ౧౫. 

అవిచ్వ సైవాత తొ వివదితవ్యం, కిం స్ 

న వెతి. సుఖవిశష్ణాఖి సానా దేన బహాత(ం నీద్దం. సుఖవిశిష్టం హీ 
శ టీ థి 

_ జ (6 ఇండ _< బహా యద్వాక్యావర్రమే ప్ర కాంతం ప్రాణా" బహ కం బృహాఖం 
లాయి = - వ్ర వార ఇంగ అం ఇ లాం న ఠి బి టా తి త చేవవాఖిపి తం 3 కృతవరిగృహస్య స్యాయక్టిలే సత్: 

'ఆచార్యస్తు తె గతిం వేతి చ గతిమా తౌభి థభానత్వ ప తిజ్ఞ 
మ వా హోర వ జం రారు ఉద్య ల త్ర ట్రై నార్ థం పున ర్వాక్య్వోవక మే సుఖవిశిష్టం బ్రహ విజ్ఞాయత 9 

> ఓ 4 భ్ అర్య ఆవ్ డాం చ ఉచ్యు . పాణో బహ కం బ్రహ ఖం బ్ర టె త్వెతదన్నీ నాం వచనం 

ధీ నా ఎ 6 ల జడ , a శి శ్రుతి గవకోసల ఉవాచ. విజానామ్యహం యకత్సా)ణో బ్ర వాతి 

కంచ ఖం చ తు న విజానామిోిత్. తత్రైదం పృతివచనం. “యద్వావకం 

రహ శావ్యామి త్యాహసుఖవిళి స్టే తి. ఛ్యానార్భం ఛేద 

కల్పనయా నుఖగుణవిశిస్టక్య బ్రవాణః (సృకృతన్య యనిష ఇతి క్యనామ్నా ళాగ్లా 

దంతర; పరమా శ్ర? స్యాదితి న్యూతార్గః. నను క కరణాత క్పబలేన దృశ్యత్వలింగే కు 

స్థాపిత? ఛాయాశ్తా సర్వనామార్థ ప్షత్వశఅహ-అచార్య స్ప్వితి ఉవకోనలో నామ 

Ce 

వ్ 

కళ్చిద్భ)వ్వాచారీ జ జాబాలస్యా చార్యస్యాగ్నీ ౯ ద్వాడశవళ్ళరాక వరిచచార. తమను 

వదిశ్వ డేశాంతరగశతే జాబాలే గా ర్ర కృవళత్యాదృగ్ని భిర్టయయా “ప్రాణో బహ్తాళ్యాత్మ 
విద్యాముపదిశో క్ష కంఎా-ఆచార్ను ఏసీ ఏలి. తవాత తృ విద్యాఫలావా ప కు మార ర మర్చిరాదికం 

వదిష్యతీళ్యర్థః- పశస్చనాచాశ్ళేణాగళ్య 'యఏపహా=_కీ జీ” త్యుక్వ్వార్చిరాదీ కా గతిరుక్తా. 

థా చాన్నిీకక్తాక్షవిద్యావాక్యం స్య గతివాశ్యేనైకవాక్యతా ఇవాచ్యా, సా చ నర్వ 

గొన్న ప్రకృళతాక్యగ్ర హే నిర్వవా తీక్యెకచాక్యతానిర్వావాకం ప, వ, కరణం నాక్ 
భేద కాల్ల దృలవజలి * భావః. శు తిం వ్యాచ మే ఉచ్యక ఇతి. ప్రాణన్నూ శ్రా 
బృవాశ్వాద్భ)హూశి య త్తజ్ఞానామ కం విషయసుఖం ఖం చ భూతాకాశం 

"జ్వేన క్టైతుం న శకి ్నమోర్యర్థః ఖం కథంభూకం యత్క_ం౦ తచేవ ఖమితి నుఖీన 

విశేషితన్య ఖస్య భూకక్వనిరాస9. కథాకం కథంభూతం యక్ట్యం తచేవ కమిలి విభు కేన 
విశేషిశస్య కన్య జన్యక్వనిరాస ఇతి వ్యతిరేకము ఖే నాహా_త క్ర ఖమిత్యాదినా. 

బ హా 
లీ 

కు (వ్ర కరణాదవృక్షీస్థః పరమా జనో పదిశ్యక ఇతె సహా 

'వ్రేణో [వ క్రోం దివా ఖం ద్రవ ఇతి వాక్యోవక్ర, క మే శూయమాణం 
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తశబేవ ఖం యదేవ ఖం తదేవ కిమితి. తత్ర ఖంశొబ్దో భూతా ఇ-ర్రా్దే 

నిరాడో లోశే. యది తస్య విశేషణ తేన ఫంశబ్దస్సుఖవాచీ నో పాడీ 

యొక, తథ్రాసతి "కేవ బే భూతా క బ్రహశ బే నామాదిష(న ప్రతి 

కాఫి పాయణ వ్రయు_క్త బ్రతి వ్రలతిస్పా విత్. తథా _కంళ్ బ్దస్య విమ 

యేం ద్రియసం ంపర్క_జనితే సామయే సుఖే వనీ ద్ధక్యాత్ . యది తస్య 
ఖంళ్ బ్లో వికె శెషణ తేన నోపాదీయేత లౌకికం సుఖం బె వాతి పృతితి 

స్పాాతి . బ్రతశేతరవిశెషితౌ తు కం ఖంశొబ్దౌ సుఖాత్మకం బృహ గమ 
యతః. తత త్ర ద్వితియే బ్ర బహళ జై నుపాదీయమానే కం ఖంబ ్లూత్యే 

వేచ్యమూనే వంశబ్దర్య ప పసం తేనై వోవయు కతా త్స్చుఖస్య గుణ 

స్యా భ్యయత్యం స్వాత్, తన్గాభూవి త్యుభ యోః క్షం ఖంళ బ యో; 

బ్రృహ్మశ్ బ్దశిర_స్హ (౦ కం బ్రహ ఖం బ్ర తి, పస్ట్రం హీ సుఖస్యావీ 

గుణస్య గుణివద్ధెయత్వం. తచేవం వాక్యోపక్ర మే సుఖవిళిస్ట్రం 

బ్రహోవదిష్టం. ప్రత్యేకం చ గార్థ శ్రాసత్యాద యోఒగ్నయన్న ఏం స్వం 
మహిమూనమువదఫ్య్ “ఏమా సోమ్య కే లే అస్తద్విద్యా ఆత తృవిద్యా చె 
త్ను ప పృపసంహారంతః వూర్వత్ర, బ్రహ నిర్దిష్టమితి జ్ఞ యంతి 'ఆచార్యస్తు 

తెగతిం వ్తేతి చ గతిమాశ తౌభిధాన ప తిజ్ఞానమర్థాంతర వివమాం 
వారయతి. “యథా ప్రుస్క_ర కవల ఆపో స్ శ్లిష్యంలే ఏవ మేవంవిది 

ఆక్క విద్యేతి శతివిరో ఛాక్స) తీక ధ్యానము త్రానిష్టమితి భావ. సామయ ఇతి. 

ఆమయో దోవ సాధన పారతం త్యానిళ్య త్వాదిః కత్సహిత ఇత్యర్థః. వ ల్యెక్య్యహాణే 
దోషముక్వా ద్వయోర్ద వాళ ఫనతమాహ--- ఇక రేకశేతి, వికేషి తార్ల కావిత్యర్ల 8. 

న న్వేకం బౌవాశ్ర "చేయం వేద్చహూవదాంతరం కిమర మిశక ఆవా___తలే తి. 

| ase స కీ కా ఇ విగ్భవాః. ఆ భః క్రొ + వోష్త కావ బాలి. మార్లోక్ష్యా సగుణవిద్యా 

త్వవగమాదితి భావః. అత్మవిద్యావదే వనంహారాదపి 9 
ల 

(వ, ల్యేకం చేతి. వృథివ్యగ్నిరన్నమాదిళ్య ఇతి మమ చత 

పళ్ళ ఉవదిచేశ. ఆపో దిళో నకతాశణి చ. రజన ఉవాచ, 

యత్సుఖవిళిష్టం బ్ర తన్ని స్థ పవోళీే ధానాదిత్యర్ల ౩. 
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విదో2.భిధీయమానా దృశ్యతే, “అథ యదు నై వాస్తే ఇఖృవ్యం కుర్వంతి 

యదు చ నాల్చిష మేవాఖిసంభఛ వంతి” త్యువక, మ్య “ఆది త్యాచ్చం ద్ర, 

మసం చం దృమసో విద్యుతం తత్చురుషోఒమానపస్పవనాన్న్రహూగ మయ 

ల్యేష చేవవథో బ్రహూపథ వలన ప్రతివద్యమానా అమం మానవ 

మూవ ర్తం నావ ర్తంత అతి. తదిహూ బ్రహువిద్యిషయ యా వ నీద్దయా 
| WJ op 

గ త్యాఒవీస్టానస్య బ్రహుత్వం నిక్సీయ తే, 

సూ, అనవస్థి లర సంభవాచ్చ నేతరః ౧౭. 

యత్పునరు క్ష “ధాయాత్మొవిజ్ఞానాత్త దేవ తాళ్తా వాస్యాదమ్. 

స్థాని ఇతి. అ శ్యొచ్యలె, న ఛాయాత్తాదిరితర ఇహ గృవాణమర్హతి. 

కస్తాణ్? అనవస్థి ఈ. న తావచ్య్చాయాత్మనళ్చుముపషి. "సేత్యమవస్థానం 

ఇత్యర్థః. అగ్ని నేవ జ్యోతినర్టైవతా ఏవమహరాద్యా చేవతా వీవ స్యృతౌవువ్తై?* 

అసిన్ను పాసకే మృతే సతి యది పుత్రాదయశ్ళవ్యం శవసంస్కా-రాదికం కుర్వంతి 

యది చ న కుర్వంతి ఉభయథాప్యుపాస్తిమహిమ్నా అర్చిరాదిజేవాక్. క్ర మేణ 

గచ్చంతి. ఆక్సిషమశగ్నింకతో ఒవారహ్న శ్ముక్షవకుం తత ఉత్తరాయణం శస్తాత్సంవళ్సరం 

తతో ేవలోకం తతో వాయుం వాయోరాదిత్యం తఠశ్చంద్ర,ం చంద్రాద్విద్యు తం 

గత్వా తత్ర, విద్యుల్లో శే స్థితానుపాసకాన్మానవ$ః ప్రురుపో బవాలోకాదాగత్య కార్యం 

బ్రవలోకం ప్రైవయతి, ఏపోఒర్ని రాదిఖిర్లేవై ర్విశిష్టో దెవవథో గంత వ్యేన (బ్రవ్యాణా 

యోగాద్భవ్యావథశ్చ. ఏకేన కార్యం దవా చృతివద్యమానా ఉపాసశప ఇమం 

యానవం మనోస్సర్ల మావ ర్తం జాన న్యమరణావృ్తి తనియం కం వావ ర్తంలే నాగచ్చ్భంతీత్యర్థ 9. 

౧౭. చక్షురాసీదతీతి. ఉపగచ్చ తీత్యర్థః, అనవస్థ్రి 

ను 

తన బ్రపాస్యత్వం సదా న 

స్ద ద్ధృరితి భు వరకి కిం వావ్యవథానాల్ స్వాతీ స్థ ఉపాన్నక3ం న చ తస్న స్వచముషో 

యా గతి; చేవయానాఖ్యా “ఆథో క్తశేణ తవసా బ్రవాచ చన్యేణ 
WU 

“ఆన్ని ర్లోగన్టితిరవాః శుక్టః షత్తాసా ఉత్తరాయణమ్ ఇతి స స్తత” చ వసిధా. తస్యా 

గే ఇవోపి “ఆదిత్యాచ్చస్ట )మసమ్ ఇత్యాదావఖిధానాత్ ఆత్నీ 

నిక్సీయత ఇత్యర్థః. ౧౬ 

ఇత్థం సీఛా న్హమళఫి భాయ పూర్టపకుం (వృత్యావా 
రు 

ఉపాసకస్య సర్వ తా, తావీణి వ తినింబనంపాదకబింబభూ తప్పు రుహోన్తరస్యానవ Go 
24 



196 రత్న ప్రభాభూపి.లే, శాంకరబ్రహూసూత్రభామ్చే [అ.౧. 

సంభవతి. యదైవ హీ కశ్చిత్చురుషళ్చుము రానీదతిత దాచయుపి, పురుష 
హా జ వ > 6 గ చాయా దృశ్యతే అవగతే తస్మీన్న దృళ్ళతే “య వహాఒతీణి 

పురుషిఐవ్రతి చ శ్రుతిః సన్ని థానా త్స చముషీ., దృశ్యమానం పురుష 

ముపాస్య తేగనోపదిశ తి. న చ స ఉపాసనాకాలే ఛాయాశకారం కంచి 

త్పురుషం చముస్పమిోా పే సన్ని శావ్యోపా స్త అలి యుక్తం కల్ప 
. cm ఇ దః ఎర న్నా న జ స్నా లి op యితుం. అన్వైవ శ రరస్య నాళ మ స్వెషనళ్యతీతి శ్రుతిళ్ళాయాత్మ 

జాలి న నొ ఒనవస్థితత్వం దర్శయతి. అసంభ వాచ్చ. తస్మెన్న మృత త్వాదినాం 

గుణానాం న ఛాయాత్మని పతతి. తథా విజ్ఞానాత్త్మ నోఒవపి సాధారణ 
కృత్స్నశరి రెం ద్రియసంబం ఛే సతి న చతు మ్యేవావస్థితత్వం శకం 

వక్తుం. బ్రహ్మణస్తు సర్వవ్యావీనోఒవీ దృష్ట ఉపలబ్ల్యర్గో హృదయాడి oo (43 ఆచి ( లు లుబథి 
దే వి ఇషసంబంథః, సవమానళ్ళ్చ విజ్ఞానాత్మ న్యవ్యమృత త్యాదినాం 

గుణానామసంభవః. యద్యపి విజ్ఞానాతా పరమాత నోఒనన్య వవ ౧ | ఇ రా డా | 
అం రౌ గారం x నకల fn ~ 5 త థావ్యవి దా వ కామకర కృతం తనృన్మ రృత్వమథ్యారొ వీతం భయం 

గ = పకింటి య 3 షో చెత్యమృతత్యాభయ ల నొవవ లె. సంయదాగమత్యాదయ శత 
5 వ రట a బక జ ర్ 9 న్మిన్న నై శషర్యాదనుపవన్నా ఏవ, దెవతాత్త్మన స్తు రశి భి రెపోఒనసీ ౯ 
అల 5; వ కా ౨ xD జస న్న గా అ వశిష్టిత వల శుతేః యద్యవి చతువ్యవస్థానం న్యా త్త థాప్య్వాత్త్మత్వం 

తావన్న సంభవతి వ రాాస్యావత్వాత్ . అమృతత్యాదయో= పి న సంభ 
వంతి ఉత్పత్త్పృళ యశ వణాత్ అమృతత్వమపి దెవతానాం చిర 

ర్శ్మనం సంభవతీత్యావా.య ఏష ఇతి. అస్తు శర్థి వరేణ దృశ్య మానసో పా ప్రి 
3త్యత ఆవాన వేతి, కల్ప నాశారవాదిత్యర్లః. యు క్షిసిదానవస్లిత ల్వే శు తిమావా_ 

థి ర ధి థి \ 
అ స్యేతి. ఛాయాకరన్య బింబస్య నాశ మదర్శనమనుస్ఫ _త్యెష ఛాయా శ్రా నళ్య తీత్యర్గః. 
జీవం నిరస్థతి_ళశతి. జాత్యంధ స్యావ్యహ మిత్య విశేషేణ జీవస్వాభఖివ్య శ్తేశ్చకుం రేవ 

య నంగ ం అద్య న అధ ళల ఆయ స్థానమిక్యయు క్రమిక్యర్థః, దృష్ట ఇతి. శ్చుతావితి శేషః, నను “చమోస్సూర్యో 
అజాయక్క సూరో్యోఒ స్తమేతీతి వాక్యమమరా చేవా ఇతి సృసిద్ధి బాధికమి త్యా 

ఎద ఫ్ రీ శం క్యావహా---అమరత్వ పీతి. భీమా భయేన అస్తాదిశ్వ రాద్వాయుశ్చలతి. అగ్ని క్చేంద్ర, 

స్టానాత్ , అసంభనాచ్చ అమృత త్వాదిగుణానాం న చ్యాయాశ్రాదిరితరః. అత? పర 
తె సాన ఉఊవదిశ్నత ఇతి సిదమ్. మాలై వాతీ స్థ కు టి (aa ద్ధ 
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కాలావస్థానా సేం, ఐశ్వర్యృమపి వర మేశ్వరాయ త్తం న స్వాభావికం, 

'ఫీహిస్తాద్యాతః పవలే ఫీమోదేతి సూర్యః ఛీహోస్తాదగ్ని శ్చేందృశ్చే 

మృత్యుస్థావల పంచమి ఇతి మంత్రవర్షాల . తస్తాత్సర మెళ్వర వఏవాతీ 

_ వా ౧9 జ గ్య రా జవ గ న 

స్థానః ప్ర త్యేతవ్యః. అస్మింళ్చ వమ దృశ సితే ప్రతి పృసిద్దవదుపాదా నం 

గా 
ల , గి x 

శాన్తాద్య పేతు. విద్భదిషపయం
 వ్రృరోచనార్థమిత్ వ్యా ఖ్యేయమ్. 

అ గ ర్నా అష 

సూ, అంత ర్యావ్యుథి టైవాఎము 

తద్దరన్యప దెశాల్ . ౧౮ 
ధార 

“య వ్రమం చ లోకం వరం చ లోకగ్ సర్వాణి భూ తాని 

'యోఒంతరో యమయతొత్యువ క్రమ్య శ్రూయతే “యః పృథివ్యాం 

తిష్ట౯ పృథివ్యా అంతరో యం పృథివీ న వేద యస్య పృథివి శరీరం 

యః పృథివీమంతరో యమయత్యెషత ఆత్మాంత ర్యామ్యువృత పత్యాది. 

అత్ర, “అధిదై వత మధిలోక మధి వేదమధియజ్ఞ మధిభూ తవు థ్యాత్మంచ 

శ్చ సన కార్యం కురుత 8, ఉక్తాపేవయా. వంచ మో మృత్యు! సమాప్తాయుహోం 

నికో థావతీత్యర్థఃః ఈశ్వరవ మే. దృశ్యతే ఇత్యయు క్షం తతాహ---అస్తిన్నితి. 

దర్శనమనుభ వః తస్య శాస్త (శుకస్య శాస్త్ర మేవ కరణం కల్ప శ్ట౦ సన్ని థా నాల్ 

తథా చ శా స్తకరణకో విదష్టిదనుభవ ఉపాసనాస్తుత్యర్ణ ఉచ్యత ఇత్యర్థః. తస్తాదువ 

కోసలవిద్యా వాక్యము పా స్వే ద్రవ్యాణి సమన్వి
త మితి సిద్ధం. ఇతి చతుర్ధాధికరణమ్. 

౧౮. అంతర్యామ్యధ్సిటె వాదిపు తద్ధర వ్యవ దేశాల . బృహదారణ్యక వాక్య 

ముదాహారతిలాయ ఇతి. అంతర్యామి బాహ్య లే పృతీయమా నార్థమాహ---అ ప్రతి. 

థ్ ్ర వృథివ్యా'మ త్యాదినా దేవ తా; పృథివ్యాద్యా అధికృత్య యమయ
ి తౌ శ్యూయ 

ఫూర్వమ్ 'స్థానాదివ్యవదేశాచ్చ. ఇతి సూట్రి, “యః పృథివ్యాం తిష్ట 

సరై [గ అద్య జ్య క్ ( జ్య కి గన చాక ౪ ™ 

ఇ త్యాద్య నర్యామిబ్రాహ్యణస్థమ్ యశ్చశతు షి తిప్టన్ ఇత్నాదిఐ కమ్ అన్త ర్యామ్ 

బహత్వం సిద్ధవత్క్భ్భత ్యదావృృశమ్. త చావ్షీప్వ సమాధథ త్త ఇత కవనం! 

అత, ఫూర్వవమే. ప్ర, ధానస్య యోగినో జీవస్యవో సౌ స్తేక, సీర్ధావ్స. పరమాల్మే 

వీచేతి ఫల భేదః, బృహదారణ్య. ప్రూయ లాయ వృథివ్యాం తిప్ఫన్ , =. సృథి 



188 రత్న ప, ఫాభూషి లె ఇాంకర బహూనూ త్ర, భామ్యే [అ. ౧. 

కఖ్చీదంతరవస్థితోయమయి తాంత ర్యావిరాితి శ్రూయతే. స కిమధిదైవ 
తాద్యభీమాని 'దెవతాత్తా కన్ట్చిత్ , కం వా ప్రాపాణిమా దై్య్యైళ్వర్యః 

క న్చీదోోగ్, కిం వా పరమాత్మా, కిం వా ర్థాంతరం, కించిదిత్సపూర్వ 

సంజ్ఞాదర్శనాతి సంశయః. కిం తావన్నః ప తిభాతి సంజ్ఞాయా అ స సిద్ద 
షా అ మ రధ 

త్వాత్చంజ్లి నాష్య ప్రసీ దైనా ర్థాంత రేణ రన చిద్భవితవ్యమితి, ఆథవా 

నానియాపితయాపమర్థాంతరం  కించిదవి కక్యమ_స్తీత్యభ్యుపగంతుం., 

అంత ర్యామిశ బ్ద్రళ్చాంతర్యుమన యో 7న వ్రవృత్తొ నాత్యంతమ 

మ నిద: నాచతదళత ఓ రి క దాం వాన బ్లా ఎన్ వ్రనిద్దః. తస్థాత్సృథివ ఫ్రద్భఖను సి కతి దైన ఒ౦త ర్యామా స్యాత . 

తథా చ శ్రరూయ తే... వృథి స్వెవ యస్యాయతనం అగ్ని ర్థోక" మనో 

t= a ల “జాం? ర *షనవంత వవ జాతి రత్యాది. స చ కార్యక రణవ తత్స ్ఫథివ్యాదినంతే స్తిష్టకా యమ 

యతీతి యు క్షం దేవతాత్తనో యమయితృత్వం. యోగినో వా కస్య 

చిత్సిద్ధస్య సర్వానుప 'వేసెన యమయితృృత్వం స్యాత్ . న తు పర 

మాత్తా వతీయతే అశార్యకరణ త్వాది త్యెనం పాప ప్రదముచ్య తే, 
లాడి 

తథా “యస్స న్వేషు లోశేష్విత్యధిలోకం. యస్స క్వేవ వే చేష్విత్యథి వేదం. యన్ఫ నర్వెమ 

యశ్ఞైష్విత్యధియజ్ఞం. యనస్స శ్వేషు భూ తేష్విళ్యధిభూతం. యః? ప్రొణె తిష్ట న్ని త్యొది 

య ఆక్షనీ శ్యంకమ ధ్యాత్యం చేతి విభాగః అశరీరన్య నియంతృత్వసంభ వాసంభ వాఫ్యాం 

ఆధ pm వ్ర జన ల ర నంశయ$, పూర్వ త్రే శ్వర స్వాతీ స్థాన శ్వ సిద్ధయే పృథి వ్యాదిస్థానని రైక దృఘైంత జూక్త 

we, రాక్ష మే, జ wry అన NE, es _స్తన్వ దృష్టాంత వాక్య స్య శ్వరపరతష్టమ త్రా కీవ్య సమాధీయత ఇత్యామెవసంగ తిః 

అతః పూర్వఫలేనాస్య ఫలవ త్త ౪౦. అవాంతరఫలం తు పూర్వవ క్నే ౬ సీశ్వరో పా స్తీః 

సిద్ధాం తే వ పృక్య్టగ్న)వ్యాజ్ఞానమితి మంకవ్యం. స్వయ మే వారు చిం వదన్సమోంతరమావా--- 
సవతి, ఆనిశ్చికార్డె ఫలాఖాె వేనాఫలస్య వెదార్ల ర త్వాయోగాదితి భావః తథా చ 

గాయలె, వేడ వృథిీవీయస్య చేవస్యాయకనంశరీరలర్య లే చే చేతిలోక శ్చతుర్లోోన్ట 

33 సర్వార్థ వ్ర కాళకం మన ఇత్ఫర్థ 9. ఆప క్ర మాదినాంక ర్యా మెక క్యనిశ్చయాద నెక డే జవ 

వక్ష న యుక్త ఇక్టరు చేరావహా=యోగినో వేతి, ఆగంతుక సిద్ధస్యాంక ర్యామి ల్వేజ ప్ర వ 

సిద్ధ సాధనకల్పనా గ "ర చాన్నిత్య సడ ధ్ధ సపాంతర్యామాతి సీద్దాంశయతి-_ఏవం ప్రా పూ _పఇలతి* 

మన్తరో యమయ స్యేవ త ఆశ్తాన్త ర్యామ్యమృతశి ఇత్యాది. త్మత్త అ న్ల్హర్భ్యామో 

వ్ర,ధానమ్, ఊత అణిమాదివిశిప్రో జీవ ఊతాహో వరమా లై తి విశయేే వ వ్ర, ధానజీవా 

వితి పూర్వక వత్స, సీదా న్షస్తు--ఇవా ఆధి డై వాదిషు బ్రాయమాణోడ. _నర్యామా 
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యోఒ౦త ర్యామ్యధి దై వాదిషు శ్రూయతే స స పరమా తేవ స్వాన్నాన్వ 

తి. కుతః! తద్ధర ర వ్యపడేశాత్ , "త్య హొ పరమాత్తే సః ధరి వహ 

నర్టిళ్యమానా "దృళ్యంతే పృథివ్యాది శావదధిచె వాదిఖేదభిన్న ౦ 

సమ స్తం వికారజాతమంత స్తీష్టన్యమయతితి పరమాత్శ్మనో యమయి 

తృత్వం ధర్మ ఉపపద్య త్తే సర్వవికార కారణ తేర సతి సర్వళ మ్య్రువప ర్త. 

ఏష త ఆత్మ ంల ర్యాన్యు మృతి ప్రతి చాత త త్యామృత ల్వె ముఖ్య ప వర 

మాత్తేన ఊప సవద్వే లే. “యం పృథివీ న వెదిత చ వృథివి దెవతాయా 

అవిజ్రేయను ఎంత ర్యామిణం బ్రువ౯ దవ తాత త నోఒ౬న్ఫమంతే ర్యామిణం 

దర్శయతి “వృథిపి దేవతా హ్యూహమస్తై పృథీపత్యాత్మానం విజానీయాత్ ”* 

తథా 'అదృషహ్టోఒ శ్రుత? శ్రత్యాదివ్యవదేశో రూ పాదివిహాన ఆన్వత్పర మా 

త్త న ఉపవచ్య తే. య _త్త కార్యకరణస్య పరమాత్మే నొ యమయితృత్వం 

వోపవ పద్యత ఇతి నైహ దోప, యాన్నియచ్చతి తత్యా_ర్యకర రై రేవ 

తస్య 'కార్యకరణవత్త సప వ లః. తస్యావ వ్యన్యూ నియం నత్యనవా గ్ 

వ్ క్చా న సంభవత భేడాఖావాత్ . ఖేధే హీ సత్యనవస్థాదోపోప 

. తసాత్సరమా లే వాంత రార్టమా. 
మై 

గ 

ఈ 
gy 

చేవతానిరా సే హౌ త్వంతరమావా=-యం పృథివీతి. ఈశ్వరో న నియంతా అశరీర 

త్వాధ్ద టవదిత్యు క్షం నిరన్బతి---నైష దోష ఇతి నియమ్యాతిరి క్షశరీరశరాన్యత్వం వా 

హాతుశ్ళరీ రాసంబంధి కం వా ఆడే స స్వ చేహనియంతర జీవె వ్యభిచార ద్వితీయ స్త్ర 

సిద్ద. ఈ శ్వరస్యావిద్యో పార్టిత సర్వ సంబంధి త్వాది త్యావా ---యాన్నియచ్చ్భతితి, నశ 

రీరో నియంలేతి లోకదృష్మిమనునృ కె స్రకదు క్షం. వన్తుతస్తు వేతనసాన్ని ధ్యాజ్జడసృ 

వ్యాపారో నియమనం తచ్చ క్రమత్త §ం నియంతృత్వం తచ్చాచ తమ మాయాళ కళ్ళి 

దాత తృ నశ్శరిరం ఐశా వేపపన్నం. నను దేవానియంతుర్దీవన్యాన్ఫో నియంతా చేత్తస్యా 

వ్యన్య ఇత్యనవ సైక్యతే ఆవా_ కగు ర్యా పీతి, నిరంకశం సర్వనియంళృత్వం ఈశ్వరన్య 

శ్రుతం. తస్య 'నియంత్రంతరానుమానే శ్రుతి బాధ ఇతి నానవ స్రైక్యర్ణక, యద్వా 

ఈశ్వరా ద్భేదకల్పనయ* జీవస్య నియంకృత కః సత్య ఇ దాభా" వానా సన వ సైత్యర్థ 8 

పరమా శైవ, రుతేకి, తద్ధర్శ్మ వ్యవ డశాత్ తస్య వరమాత్యన్' య్ ధరః సర్వా న్హర్యామి 

ర నా 2 FE జ ఇళ 2 త్వాత్మ తాష మృత త్వాదయః సాధారణా తహోమివా వ్యపదశ దిత్యర్థ 8, 
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సూ నచ న్థార్వమతిద్ధ ర్థాభిలాపాల్ . ౧౯; 
స్యా చేకదదృష్టతషదయోం సంక ఫలకే ల్పితస్య వ్రథా 

నస్యాఫ్యువవద్యంతే రూ పాది హీనత యా తస్య తైరభ్యువగమాత్, 
“అ ప్రతర్య్యమవిబ్రేయం వ్రసుష్టమివ సర్వత” పతి హీ స్మరంతి. 

fl 

తె. తస్తాత్స 
థానమంత ర్యామిళ జ బం స్వాత్, “ఈవ తే తేర్నాశోబ్ద' మిత్వత్ర, త్ర నిరాక్చత్ 

మపి సత్చ) ధాన మివోదృష్ట ఆర్వదివ్యవబేశ సంభ వేన పున రా ళ్ంక లే 
తత ఉ _త్రరముచ్య లె నచ సారం ప్ర థఛానమంత రారిమిశో బ్లం భ వితు 

మర్హతి. కస్తాత్ ? అతద్ధక్తాభిలాపాత్. యద్యప్యద్భృష్ట త్వాదివ్యవ బేళ; 

ప్రథానస్య సంభవతో తథావి న దృష్ట త్వ్వాదివ్యవ దెళస్పంభవతి 

వ థధానస్యా చేతన త్యెన లేరభ్యువగమాతి్ . “అదృషప్టో ద్రప్రాజశ్రుత 
ఫో ఆల నుతో మంతాఒవిజ్ఞూాతో విజ్ఞాతే' తి పొ వాక్య శె గ్ ea 

భ వతి. ఆత్మత్వమపి న ప్రథానర్యోపపద్య తే. యది వ, ఖానమాత్మేత్వ 

ద్రుష్ట్ర్య క్వాద్యసంభ వాన్నాంత ర్యామ్యభ్యువగవ్యు తే ₹=రర_స్తర్థ్హ్వంత 
ర్యామిా భవతు. శారీరో హీ చేతనత్యాద్దుషా శతా మంతా 
విజ్ఞాతా చ వ భవత్యాత్మా చ వత్యవ్వ్యాశ్ , అవ్బుతళ్ళ ధరాధర్శ ఫలోవ 

భగవ గు Ez అదృష్ట ఆ సదయళ్చ ధర్మాళ్యారర స సుప్రనద్ధాః దర్శనాది 

క యాయాః కర్తరి సృనృంత్తి తీవిరోథాత్ . “న దృ'ప్రేక్ల ఏప్రారం పశ్య” 

తస్యాపి నియంతృత్వం సర్వవి కార కారణ ర్వా దువవద్య 

౧౯. ధానం మహదాది క్రమేణ కభం ప్కవర్థ రత ఇతి తర్క స్యానిషమయ 

ఇశ్యావా=_ఆ ప్ర శర్క్యుమితి. రూ పాది హీన త్వాదవి క్రేయం సర్వతో దిక్షు పృను వ 
మివ తిష్టతి జడ త్వాదిత్యర్థ * ఆఅకత్ _ఆ (చ ధానం వేకనం త తన్య ధరాణామభిభానాదితి 
హేన్యర్థ ఉత్తరసూత త్రసిరస్యాంకం కాయాకా యది (సృథానమి త్యాదినా-_అమృ 

తశ్చేతి, వినాళినో 'దేహింతరభోగానువ పశ్తరిత్యర్థః. యథా చేవద వక _ర్హ్భకగమన 

క్రీయాయా] చాను! కర్మ న దేవదత్త? కథాత్ర క ర్రృకదర్శనాది క్రి యాయా 

నను వ (చ, థానమ న్లర్యామ్య ఫ్ర స్టే వ్రత్యాశాచా గా్రవాలా 

స్తార్తం సాంఖ్య స్మ తికల్పితం ప్రధానం గా న్హర్భ్యామి. కుతః, అత ద్ధర్తాఖిలా 
పాజ్; అత శ్ర కచ్చబ్దేన ప్రధానముభ్యతే, న తల్ అఆకత్ వ, థానభిన్న పరమా శ్రా, 
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త్యాది శ్రుతిభ్యళ్చ. తస్య చ కార్యకరణసంఘాతమంత ర్భమయితేం 

లం భో క్చ్రత్యాత్. తస్తా చ్భారిరొ ఒంత ర్యామిత్యత ఉత్తరం 

తతి. 

డె 

5 
ర 

గ్ల 

సూ. శారీరశోభయె౭సీ 

పా శేదేననమదియలే. ౨౦. 
| ర 

నేతి వూర్ణసూత్రాదనువర్తతే. శారీరశ్చ్స _ నాంతేర్భామోా 

స్యాత్ . కస్తాత్? యద్యపి ద్రష్ట్రత్వాదయో ధర్మా స్తస్య సంభవంతి 

తథాపి ఘటా కాళవదుపాధివరిచ్చిన్న కాన్న కౌ_ర్హ్స్వ్న్ట్య్టన పృథివ్యా 

దివ్యంతరవస్థాతుం నియంతుం చ శోక్షోతి. ఆవీ చ ఉభయె౭వీ హీ 

చాొఖునః కాణా మాధ్యందినాళ్బాంత ర్యామిణో "భేదెనైనం ఛాదీరం 

వృథి వ్యాదివదధిష్టాన ల్వేన నియమ్యు తేషన చాధీయతే. “యో విజ్ఞానే 

తిష్టిన్ని తి 'కాణారః. “య ఆత, ని తిస్థన్ని తి మాధ్యండినాః. “య ఆత్మని 

తిష్ట"న్ని త్యన్మింస్తావత్చా ఆ భవ త్యాత్మశ బ్బ ళ్నారరస్య వాచకః. “యో 

విజ్ఞానే తిష్టన్నిత్యస్నిన్నవీ పాలే విజ్ఞానళ బ్లేన ఛారీర ఉచ్యతే, విజ్ఞాన 

మ్యయో సా శారీర ప్రతి. తస్తాచ్చారి రాదన్య ఈశ్వర్ *ఒంత ర్యామోాతి 

అనాతావిషయ3 న తాతా కియాయా! క ర విషయ త్వాయో గాది త్యాహా---కర్త 
ఆశీ 3 7 ఆం ఆచి 

న, వ పణ ఇంగ రే 7 గె ౬ వ ఆం దీత్రి (క్రిరూయాం గుణః కర్తా పృధానం కర్మ క లై కస్యాం (క్రియాయా మేకస్య 

గుణక్వవ, ధానళ్వయోర్విరొ ధాన్న కర్తు? కర్ణ భ్వమిక్యర్థ. ద్భ పేద్ద ఫ్రైరమాశ్రా"నం 

అ Pa మళ లీ ల క అచ తయా దృశ్యయా దృష్ట్యా న విషయాకు ర్యా ఇత్యాసి శు, తేశ్చాద్భృష్ట క్వాదిథర్యా 

శారీర న్నే త్యావా నేతి, 

౨౦. ఆపిశబ్దసూచిశౌూ తుము కాషకంఠో క్షంాతుమానా అపి చోభయే2. 

= = వ్ వ నా (ఇ న 3 ? తనై వ వేతనస్య యే ధర్హాః “అద్భృష్టో ,దృహైశుతః శతా... ఇతి వాక్యశేషే 
- అదు క్ - శ్యూయమాణాదృష్ట త్వాదయ3, "లేహామి హోఫిలా పాత్ అఖిధానాదిత్యర్థ. 

నను తరి చేతనో జీవో యోగీ భవత్వ న్తర్యామాతృక ఆహ--- 
యె ౨ 

శారీరో నా న్తర్యామాతి పూర్వసూ తాల్ నఇనో౭_నుషజ్ఞః. కస్తాల్, ఉభ 
అ‘ 3 (a వ కు 3 ని 

యు2ఒపి యనా విజ్ఞాన తిస్టన్ .,. ఇతి కణ రార య అక్రని తిష్టన్ ,.. ఇ 
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cs దం. కథం పున రేకసీ౯ జెహే దూ ద షా రావ్రవవచ్నేే తే. 
య ఆశీ We a 

యశ్నాయమిోా శ్ళరో౭ంత శ్యామా యశాయమితరశ్నారీరః కావున 
రివోనుపవ త్తిః? నాన ఫక్ రే కాది రోతివచర్ణం విరు థ్యెత. 

2 ఇ 0 a గర రి ~ అత్ర హా వ్రకృ తొాదంత ౮ స్టమి ౬నన్టిం ద్రఖ్రారం (క్కకౌరం నుం 

తారం విజాతారం చాతెనం వతిషెధతి. నియం త ంతర వ తిశే ఛార్ల 
వ - గ అ Se థి 

మేతద్వచనమితి చేత్, న, నియం త్రంత రా ప్రసంగాత్ , ఆవి గహశ్ఫోవ 

శాచ్చ. అల్ర'చ్యతే. అవి ద్వా ప్రృత్యుపస్థావిత కార్యకర ణో పాధినిమిత్తొ' 

ఒ౬యం శారీరాంత ర్యామిణ్ ర్చేదవ్యప దేశ్ న పారమార్థికః, ఏకో 

2. జ గా బళ ళ జగ vo AW నా పా ప్రత్యగాత్త భవతి న దా పృత్యగాక్తానా సంభ వతః., ఏకనైరివ 
తు 'భేదవ్యవవోర ఉపాధికృత యథా ఘటాకాశో మవాశకాశ బ్రతి. 
తతశ్చ జ్లారృ ఫ్రయావి భేద శ్రుతీయః వృత్యమాదీని చ పృమాణాని 
సంసా రానుభవో విధిప్రతిమేధళాన్తం చేతి సర్వ మేతదుపవద్య తే, 
తథా చ శ్రుతి త్ర హా దై(తేమివ భవతి తదితర ఇతరం వళ్ళ 
న్న SO రా జన షక ౧ గరగ a 0 నా ఆ తిత్యవిద్యావిషయే సర్మవ్యవహశిరం దర్శయతి. య త్ర, తస్య సర్వ 

మాల్మైవాభూ_త్తల్కె.న కం పశ్యే'దితి విద్యావిషయే సర్యవ్యవహారం 
వారయతి. 

పీల్రి, భేబెనేతిసూ తాత్తాక్తి పీక కెద భ్యాంతిం నిరసీతుం శంకలే___కథమిలి. నన్వక్రైకో 

భోక్తా జీవః ఈశ్వర న్ద్వభోచ్తేతి న విరోధ ఇతి శంకే. కా పఫునరితి, తయో శ్మేదః 
శ్రుతివిరుద్ధ ఇతి ఫూర్వవాద్యాహ---నాన్య ఇతి, న ఏవ శుక్యర్ణమావాఅ శ్రే తిః 

న్ భా యే ఎ కుజు త్రు లేరర్థాంకరమాశంక్య ని షధతినియంతృ్కంతకశే త్యాదినా, న శేవలమవ్రృనకక్త 

ప్రతి షేధః, కింళ్వవిశే షేణ దృష్ట్రంతరని చేధ శు తరంకర్యామ్యంకరని చేధార్భక్వే 

రల హా - 3 న జన 3 జ చాధశ్వ్చేశ్యావా_అవిశేశే శి. కస్థాత్సూై, య అక్షి తిస్టన్ని 'తి శుత చ దృష్ట 
భేదోిరయుకా. నాన్య ఇతి వాక్య శే మే భేదనిరాసాది తి ప్రాస్పే "భేద ఉహపాధికల్పిత 

క్యు తిసూత్రా భ్యామనూద్యక ఇతి సమాధ క్రే_ఆ, తో చ్యత ఇతి. ఛేదన్సత్వః కిం న 

స్యాదళ అవా---వకోహీతి, గారవేణ. ద్వయోరహం ధీసోచరత్వానంభవా దేక నీవ 
తద్దోచరః కడగోచరస్య  భుటవదచాక్త, త్వాన్నాక శేదస్సళ్య ఇశ్యర్థః, తతశ్చేతి, 

ణీ రి ళీ అగ వా అర కలిత దాం కాల చేద పతం సర్వంయుజ్యత ఇక్యర్థ 8. తస్యాదంకర్యామి బ్రాహ్మణం 

హాయే బ్రహ్మణి సమన్వితమితి సీద్దమ్. ఇతి పంచమాధికరణామ్. 

మాధ్యందినా:, లేఒవ్య నర్యామిణోభేచేన వీనం శారీరం వృథివ్యాదివదధిస్థాన ల్వేన 
నియమ్య ల్వేన చ ఆధీయ లే. ఆతో2.ధి చై చాదివ్వ న్హర్యామి వరమాశ్తై వెతి సిద్ధమ్. 
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సూ. అదృశ్యత్వాదిగుణకొ ధ రో క్వ ౨౧. 

“అథ సరా యయా తదకురమధిగమ్య తే య_త్తద ద్రేళ్య మగా 

హ్య మగోత్ర మవర్ష మచముః (శ్తొత్రం తదపాణిపాదం నిత్యం విభుం 
సర్వగతం సుసూవ్ష్మీం, తదవ్వయం యద్భాత యోనిం పరిపళ్యంతి ధీరాః 

అతి శ్రూయతే, తత్త సంశయః. కిమయమద్భ్శృళ్య త్యాదిగుణకో్ భూత 

యోనిః ప్రథానం స్వాత్ , ఉత శారీర అఆహోస్విత్సర మెళ్వార అతి. 

తత్ర వ థఛానమ చేతనం భూతయోనిరితి యుక్తం, అశతనానా మేన 

తత్ర దృష్టైాంత తేషనో పాడానాత్ యథోర్ల నాఫిస్పృజతె గృహ్హూ తెచ 

యథా సృథి వ్యామోపథధయస్పంభ వంతి యథా సతః పురుహెత్కేళ 

లోవూని తథాత రాత్సంభవతేహ విశ్వామితి. ననూర్హనాఖిః సురుషశ్చ్ 

శాత నావిహా దృష్టాంత తనో పాత్తై, నేతి ట్రూమః, న హా కేవలస్య 

చేతనస్య తత నూత యోనిత(ం కేశలోమయోనిత(ం వాన్సీ, చేత న సం ఏ 
౨౧. అదృశ్య త్వాదిగుణకో ధర్గో క్షేః---ముండక వా క్యముదాహరతి అఖేతి. 

కర్శవి ద్యారూ పావరవి ద్యో క్ష్వనంతరం యయా నిర్దుణం జ్ఞాయ శే వరాసోచ్చకతే తామేవ 

విషయోడ్హ్యా నిర్దికతి-య క్రదితి. అద్రేశ్యం అదృశ్యం జ్ఞ గంద్రియైః అగ్రావ్యాం 
కర్మెంద్రియైః. గోత్రం వంశ 8. వర్ణా (బెవాణ త్వ్వాదిజాతి8. చతుక్ళ్శ్య) త శూన్యం 

అచకుళ్ళో) తృం. పాణిపాదకూన్యమ పాణిపాదం, క్ఞానక మ్మేంద్రైయవికలమిత్యర్థః. 

విభుం డో భుం సుసూ క్షం దుర్జయ ఆ ్వన్ని త్యావ్యయవ దాభ్యాం నాశావక£యయోర్ని 

రాన9 భూతానాం యోనిం (వకృతిం యత్పశ్యంతి ధీరాః వండితా స్తదత్షరం తద్విద్యా 

వే త్యన్వయః, అద్భ్బశ్య త్వ్వాదిగుణా నాం బ్రహ్మ ప్ర ధాన నా ధారణ త్వాత్స౦ంశయ;. 

ఫ వ వ గు వై న్న అను ప గు వ కి ఫూర్వవద్ద ష్ట్ర శ్వాదీ? అ తనధర్రాణామత్యాళు , లే; అస్తు (సృథానమితి (సృత్యుదా 

అ ద్ an we లాన్ ను లే టు ట్ వారణోన వూర్వవతీ యతి శృతి, వూర్వవ షె వ్ర, థానాద్యుపా స్త్రి; సిద్ద ౦ల 

ఫూర్వం వ థానవిరోధిదష్ట ఏ) త్వాదిధర్థ్య వశాత్ న (వ, ధానమంతర్యామా 

త్యు క్రమ్. తర్షి తద్విర ధిధర్గాణామత్రాశృవణాల్ (వ, థాన మెవాదృశ్యత్వాది గుణకో 

భూత యోసి; స్వాదితి పృశ్యు దాహరణసంగ ల్యేదమాహ 

at ఫూర్వవమే, పృథానస్య శారీరస్య వా ఛ్యానం, సద్దాం ల నిర్విశేష బ్ర ప్యాజ్ఞా 

మితి ఫలశేద$. ముండే శ్ర్రూయ లే'య త్తదగ్రే,శ్యమగ్రాహ్యమ్, +, కదవ్యయం 

29 
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నాధిష్టితమ చేతనం వా్య్యూర్థ నాధభిశళరీరం సూత్రన్వ యోనిః పరుష 

శరిరం చ శేశలోమ్నా మితి వృసిద్ధం. అవీ చ. వూర తాదృష్ట త్యా 

ద్భభిలావ పసంభ వేవి ద్రష్ట కర్యభిలాపాసంభవాన్న ప్రథాన 

మభ్యుపగతం. ఇహ త్వదృళశ్వళ్వాదయో ధర్ధాః వ వృథానే సంభ వంతి, 

న చాత్ర విరుద ధ్ధ సమాన ధర్మః కళ్చిదభిలప్య తే నను “యస్పర్వజ్ఞ 

స్పర్యవి ఏ దిత్య యేం వాక్య శల చేతనే వృథానే న సంభవతి. కథం 

పృథానం భూతమోని: పృతిజ్ఞాయత ఇతి. '"అత్రోచ్యతే. యయా తద 

మరమధిగమ్నుతే య తదదే ళ మిిత్సతురళ బ్రేనాదృళ్వ త్య్వాదిగుణకం 
d ETE ద్ లె 

భూత యోనిం శొవయిత్వా వునర న్నెః శావయిష్యుతి “అతు రాత్సరతేః 

పరి బ్రతి. తత్త యః వరోఒతు రాచ్చు)తస్ప సర్వజ్ఞ స్పర్వవి చ్చ భవి 

ష్యృతి, వ,థాన మేవామీర శబ్బని నష్టం భూత యోనిః, యదా తు యోని 

శబ్దో నిమి త్రవాచీ తదా శారీరో౭_పి భూత యోనిస్నా ౪త్ , ధరా 

ధ ర్థాఖ్వాం భూతజాతస్య్యోపసర్టనాదితి. ఏవం సా శృ థిథియలే.యా 

ఒయమదృళ్య త్యాదిగుణకో భూతయోనిస్ప వకమేశ్యర ఏవ స్యాన్న్నా 

న్య ఇతి. కథ మేతదవగమ్య ల! భరో శః, పర మేళ్వరస్య హి ధర్మ 
ఇ్రహోచ్యమానో దృశ్య తే 'యస్పర్యజ్జ స్పర్యవి' దితి. న హి ప ప్ర్కథా 

నస్వా చేతనస్య శారికస్ఫ వా పాధిపరిచ్చిన్న దృ స్వః సర్వజ్ఞ త్వం సర్వ 

విత్తం వా సంభవతి. నన్వతరళ బ్దనిష్రాద్బూత యో నేః వరన్వ్వై 
౨ దాదటా గా ఇ మ్ 

నిర్దుణథీరితి ఫలం. ఊర్ల గ నాభిర్లూ తాకీటః తంతూక్ స్వ చేహాత్సృృజతి ఉఊపసంహరతి 

చేత్యర్థఃం సతో జీవత నను ఫూర్వ్వం నిరన్తం వ (సృథానం కథముగ్టావ్య తే కృతావా 

విపి చేతి. అత్ర వ వృథాశే విరద్ధ్యమానో ఒస సంభావతో వాక్య శేషక్ముంత ఇలి శంక తే 

కనను య ఇటో కరచమ్యం కాకర శ్రు, శు త్వా భూత వ వ్రశృలే తక వ ద్ర క్యథిజ్ఞానాక్స శాంత 

పరశబ్దో కస్య జగన్ని మి త్తేశ్వరన్య సర్వజ్ద జ్ఞ ఆస్వదిక మి త్యాహ అ శొచ్యత ఇతి. “నంది 

శు. వాక్య శేషాదితి న్యాయేన సిద్ధాంతయతి-___నీవం ప్రాప్త ఇతి. చేతనా చేతన తేన 

సంది గ్ధే భూతయోనా 'యస్ఫ్సర్వజ్ఞ” ఇతి వాక్యశేమా దీశ్వరత్వనిర్దయ ఇ త్యేశదయు_క్తం 
వాక్యశేషే భూకయోశేః పృత్యభ్ళిజ్ఞాపకాభావాదితి శంకలే-_నన్వితి. జనికర్తుః 

యద్భూత యోనిం పరివశ్యంతి ధీరాః” ఇతి, క్ర కిం అద్భశ్య త్వాదిగుణకో భూత 

యోని? ప్రధానం ఉత శారీరక, కిం వా పరమాశ్తే తి సం దేహే, వ్ర, ధానకారీరావిళి 
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వై తత్సర్వజ్ఞత్వం సర్వవి_త్త్వం చ న భూత యోనివిషయనిత్యు క్షం. 

అతోచ్యతే. నైవం సంభవతి యత్కారణం “అత రాత్పంభఛవతీహ 

విళశ్వమితి పృకృతం భూత యోనిమిహ జాయమాన ప్రశృతిత్వెన నిర్ది 

శ్వానంతరమపి జాయమానపకృతిల్వెనైవ సర్వజ్ఞం నిన్టిళతి---"యసృ 

ర్వజ్ఞ స్పర్షవిద్యస్య జ్ఞానమయం తపు, తస్తా దేతద్భ్రహానామరూపమన్నం 

చ జాయత” ఇతి. తస్తాన్ని సళ సామ్యాన వత్యభిజ్ఞాయమాన త్వాత్చ్స్య 

కృతస్ర్వైవాతరస్య భూత యూనే స్పర్వజ్ఞత్వం సర్వవి త్తం చ ధర్మ 

ఉచ్యత ఇతి గమ్యుతే. '“అతరాత్పరతః వరి ఇత్య తత్రాపి న ప్రకృత 

ద్చూత యో నేరకు రాత్పరః కశ్చిదభీధీయ లె. కథ మేతదవగమ్య లె! 

“యేనాతురం ఫృురువం వెద సత్వం ప్రోవాచ తాం తత్త్యతొ హా 

విద్యా మితి వృకృతన్యైవాతురస్య భూతయో నే రద్భళ్య త్వ్వాదిగుణ 

కస్య వ_క్షృవ్యల్వేన ప్రతిజ్ఞాతత్వ్యాత్ . కథం తర్హి “అమ్ రాత్బరత;ః సరళి 

వతి వ్య్వవదిళ్వుత ఇత్యు త్తరసూల్రై, వక్యూమః.. అపి చాత్ర, దే విద్యే 

వ్రకృతిరితి సూత్రేణ ప కృ లేర పాదానసంజ్ఞాయాం వంచమాస్త్యరణాదకరాక్సంభవ 

తీతి వృకృతి ల్వేనో కాకురస్య భూత యో నేర్వాక్య శే షే తస్తాదితి (వకృతిత్వలిం గేన 

జ వ్ ళ్ చై రో రై హా స్క 
ప్రత్యఖిజ్ఞానమ సతి నమాధ త్రే--అ తోచ్యత ఇతి. వశత్కార్యం బృహూసూక్ము 

త కం నానురూపం సూలం తతో౭న్నం ప్ హ్యాదీత్యరః. యదు కం వంచమ్యుం తాతర 
పాతి రు UW ఢి జాని 

శ్రుత్యా భూతయో నే; పృక్యఖిజ్ఞానాద చేతనళ్వమితి త_తాహ---అమ్రాక్సరత ఇతి. 

నాయమత్షరశబ్దో భూతయోనిం వరామృశ లి వరవి ద్యాథిగమ్య ల్వేనో క్షస్యా కరస్య 

భూత యో చేః “అమరం పురుషం వేదేత్యక్షరశు,త్భా వేద్యత్వలింగ వత్యా ఫూర్వమేవ 

ఇ = అగ వా - ~ 
బ్రహ క్వేన వరామర్శాగి కావా యే నేతి. య్న క్లూ సనాతరం భూత యోనిం 

సర్వజ్ఞం పురుషం చెద తాం (బవాఏద్యాం యో గ్యాయ శి పష్యాయ వట్రైూరూదిత్యువ 

కృమ్య అప్రాణో పహ్యామనా శు భో ఒతు రాక్పరక; పరక ఇత్యుచ్వుమాన$ వరో భూత 

యోనిరితి గమ్యత ఇత్యర్థః, కి పంచమ్యం శాకురశ బ్రార్గః క్ట ఇ త్యాశం క్యాజ్హానమ్తి 

వత్యుత ఇత్యాహ---కథ మితి. వరవి ద్యేతి సమాఖ్యయాబఒవ్ తద్విషయస్స బ,హూత్వ 
WU 

మిత్యాహ---అవీ చేతి, నను (వృ ధానవిద్భాపి కారణవిషయ తా షత్స రేత్వత ఆహా 

ఫూర్వః వక్ష సిధ్ధాంశస్తు=-'య త్తదద్రైశ్యమ్. .. ఇ త్యాదౌ శ్రుతా ఆదృశ్య శ్వా 

చయో గుణాః యస్య, సో=దృశ్య త్వాదిగుణకోే భూత యోని! _పరమాళ్షైవ కుత 
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వడితమ్యె ఉ వరా చె వావరా వేతి అ త్రావరామృ దాదిలత 
ఇాం విద్యాముక్వా బ, వితి “అథ పరా యయా తదతురమధిగ మ్యతి 
ఇత్యాది. త్ర శ్రే నరస్యా విద్యాయా విషయ త్వెనామరం శ్రుతం. యది 

పునః పర మేళ కాదన్యదద్భశ్య తాాదిగుణక నుమ రం పరిక లత నేయం 
పరా విద్యా స్యాత్ - వరావరవిఖాగో హయం విద్య యో రభ్యుదయ 

శ ్యయసపఫలతయా పరిక ల తే. నచ ప స్క థానన స్వ విద్యాని న్మ్ర్యోయస 

5 Sy గ గం జ గా న సలా కనచిదభ్యుపగమ్యు లే త సృశ్న్చు విద్యాః © జ్ఞాయెరకా తేత్సు 

మేఒ౭తురాద్యూతయోనేః వరస వరమాత నః స తిపాదామాన ఖి భి డా Wy థె 
త్యాత్ , ద్వే ఏవ తు విద్యే ఇహ వేషత వె నిర్షిష్ట్రే, 'కన్మీన్ను భగవో 
విజ్ఞాలే స సర్యమిదం విజ్ఞాతం భవతితి తీ చెకవిజ్ఞానేన సర్వవి జానా వేతణం 
నజ & బహాణి వి వివవ్యమాణే రొ౭_వ వకల్చ లే, 2 గౌ న నమా త్ర కాయ 

గో క్ట ళ్ అష దౌ ల 

విద్యాం | మ్య వరాపరవిష గన వరాం విద్యామ 

“రాధిగ మనిం దర్శయం _స్తన్వ్వాః బహావిద్యాత్వం దర్శయతి. సా చ 

బ్రైహ్వూవిద్యా సమాఖ్లా తదభగమ్య స్వాత్ ౪ న్యా బ్రహ తే బాధిత 

వరాపరవిభానో హీతి, అనిశ్యఫల క్వోనావరవిద్భాం నించెతాష్ష ము రక్త గ్రర్భినో ద్రవ 
విద్యాం ప్రో, పో వా వేత్తి వాకష్టశేపో _్రరిత్యర్థః. అన్న వ (శ, థానవిద్యావ్ ము_క్షిఫల 'ల్వేన వరే 

తత అవన చేతి. నను యస్సర్వజ్ఞ' ఇక్క వరవిదా సైవషయ ఇత్యుచ్య తే, అచ 

శ్చవాశక్యేన తు వధానవిద్యోచ్యత ఇత్యత అహ---లి సృశ్చేతి. ఇతళ్చ భూశ్రయోతే 
ర్న్రివ్యత్వమిశ్యాహ_5సి న్నితి. అచేతనమా త శ్రనొవ్రకాయతనము పాదానం తజ్ఞానా 

త్కార్యల్డా చే౭పి కదకార్యాణామాత్ర నాం జైనం న భవతి, ఏవం జీవే జాతే. తద 

కార్యనృ 'భోగ్యన్య జ్ఞా జానంన భవతీశ్యర్థః. బ్రైవావిద్యాశబభాచ్చ భూత యోనిర్భ ) హౌ 

ఈ్బావా —— ఆప్ వేతి. స బ,హావిద్య్భ్యాం సర్వవిద్యానాం (స తిష్టాం సమా ప్రభూమిం బువా 

విద్యాము వాచ. బవాణె సర్వవిద్యానాం వి ద్యాఫలానాం చాంతర్భా వాద్భ వావి ద్యా 

ధరః “యః సర్వజ్ఞ? సర్వవిత్ " ఇత్యాది శ్రూయమా ణసర్వజ్ఞ త్వా దే; పరమే శ్వర 
ధర్మస్య భూశయోన- “నిశేశాత్. న హ్యచెళనే వధానే కించిే శారీరే వా సర్వ. 

క్షు 
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స్యాత్. అప రాత్య ఎ గస్వదెదిలవణా కర్మవిద్యా బ్ర హ్లావివ్యోసక్ర మే 
గ బ్ అ ణా అ 22 శాయి = ఉవన్యస్య లె బ్రైవానట శ్రివళ్ నామె, ప్తబా బాల అద్భు థా యజ్ఞ 

రూపా అష్టాదశ _క్రమవరం యెషు కర్త ఏత చ్చేయో యెజఒఖినందంతి 

మూఢా జరాం మృత్యుం తే ఫున రేవావీ యంతో ఇ త్వేవమాదినిందా' 

వచనాతి . సందిత్వా చాపరాం విద్యాం తతో విర_క్టస్య వరవిద్య్యాధ్ధి 

వ జ కకక న అధ. Ss Me కిొంం దర్శయ త పరెష స్ట ల కాకా కర్త వి తాన్న్రాహుణొ నిర్వెద 

నటి ర ర I ధ్ జ వావ మూయాన్నాస్త వికృత! క తేన, ఎద్వళ్ష నాం సు గుడు మెవాఖిగ శ్బత్చ 

మి త్పాణశ తియం బ హానిషౌెౌ*మితి. యతూకముచతనానాం వృథి 
వ్ లో న (0) pn " 

వ్యాదీనాం దృష్టాంత జేషన పాదానాద్దార్షింక్ కేనావ్య చోతనెనై వ భూ 
క్ర 

త యోనినా భ వితవ్యామితి, తేదయు క్షం. న హి దృష్టాంత దా శ్థాంలిక 
ప్రి 

సీ అవీ చ స్టూలాః యోరత్యంతసా మ్యెన భవితవ్యమిత్ నియమోా౭. సు, 

పృథివ్యాద యో దృష్టాంత తనే పాత్తా వ్రత న సూల వవ దార్భెం 
re 

తిక్రో భూత యోనిరభ్యుపగమ్య తే తస్తాదదృళ్య త్వాది గుణకొ భూత 

యోని; వర మెళ్వొార ఏవ. 

వల DH = బా ఇ ~ ఉం గప న అరా Pa సర్వవి ద్ ప్రతిష్టా. నన్వపరవి ద్యాపరవిది న్రైవృకరణే కమర ము హైళ్యత ఆహా... అవలేతి, 

వ్రవంగ తే గచ్చ్భంతితి ఫ్ల్రవా వినాళినః, అద్భ థా నిత్యృఫలనం పాదనాశ క్తా౩9 వోడశ ర్ష్విజః 

వల్నీ యజమాన శ్చేతృహైదళ, యేన నామనిమిత్తేన నిరూవ్యంత ఇతి యజ్ఞరూ పా౩, 
య . లాం 

తథాపి బుతువు యాజయంతి యజ్ఞం కారయంశీశ్య తజ, యజక ఇతి యజ 
మానక “పత్కుర్నో యజ సంయోగ ఇతి సూత్రేణ వతిశబ్దస్య నకారో2౭ంతాడేళో యజ ల ర 
సంబం బే విహిత ఇతి పత్ని, నీవమృత్వి గాదినామ పవృ తినిమి త్తం యజ్ఞ ఇతి యజ 

వదె వామి (a జా 

- రూ పొక్కి యేష్వవరమని తక్యఫలక్షం కర (శుత్యు క్షం వత దేవ కర్త శ్రేయో నాన్య చాత్ర 

జ్ఞానమితి యే మూథాస్తుష్యంతి తే పునః పునర్దన్య మరణమా వు ఐంతీక్ళర్భ8. కద్విజ్ఞా 
నార్గం ట్రహజ్ఞునార్గ గురుమఫిగ చ్చద వేతి నియమ, ద్ర వానిష్థ స్యావ్యనథీత వేదస్య 

గురుత్వం వారయ శీ కో గ్రియమిలతి. కార్యము పాదా నాఫఖేన్న మిత్యంశే దృ ష్రాంత, 

సర్వసా మ్మే కవావ్యనిష్టావ స్తిర తాహా_అపి చ స్టూలా ఇతి 

జ్ఞ త్వాదిధర్య 8 సంభవతి, యేన భూతయోనితా స్యాల్, అతో భూతయోని। వర 

మా త్తి వేశ్యర 8, 
ఇవే 4 
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a 

సూ. వి శెషణభేదవ్యప దశా భసాంచ 'నెతరౌ.ం. 

ఇతశ్చ పరమేశ్వర ఏవ భూత యోనిం నేతరా శారీరః వ్ర ఛానం 
వా. కస్తాత్ ! వి శషణ 'భేదవ్యవదేళా భ్యాం. విశిసష్టి హొ సపకృతం భూత 

యోనిం శారీ రాద్యిలతణ తేషన “దివ్యో హ్యమూార్తః పురుషు స్సబా 
(en 

జ నా చ్నా అగా ల వసా న 5 లీ కా గ వ్య్ళోభ్యంతరో హ్యబో౭ ప్రాణో హ్యమనాళ్ముభ్ర వతి, న హోతద్ది 

వ్య త్వాదివి ఇషణమవిద్యా పృత్ఫువస్థావితనామ రూవవరి చ్చే దాఫిమాని 

న స్తవ రాంత్చాత ని కల్చ్పయ తశ్నారీరస్నోవవద్వ తే. తసాత్సాతమాదాప ధి రా ధా “శ ఫా గా 
9 పషదః వుదుష ఇహోచ్య లె.త థా వ, థానాదవి వక్యతం భూత యోనిం 

ఛేడేన వ్యపదిళ తి 'అవ.రాత్పరతః పరి పతి. అతురమ వ్యాకృతం నామ 

రూప బిజక క్షిరూపం భూతనూత్షమిళ్య రాశ్రాయం తన్యైవోపాధి 

_అ_౨, విశేషణాన్న జీవః ఛేదో -క్టేర్న (వ, థానమితి చాతుద్వయం విభజ్య 

వ్యాచ సే విశినష్షి హీ త్యాదినా. దివ్య ద్యోతనాత క; స్వయంజ్యోతిరమూ ర 8 

ఫు ర్ధక్ పురుషః ప్రకిశయః చ క్యగాత్తా బావ్యాం స్థూలమా భ్యంతరం కారణం 

సూతం తాభ్యాం సహాోధిష్టాన ల్వేన తిష్టతీతి సచాహ్యాభ్యంకరః, హి కథా శ్రుతివు 

వ్రనిద్ధ ఇత్యర్థః, అవిద్యాకృతం సానురూ చాత కం శరీరం "లేన వరి చ్చేదోఒల్పత్వం. 

తస్య శరీరన్వ ధరల జాడ్యమూ ర్త త్వాదినిత్యర్థ రః నన్వ తరళ బ్లేన వ్ర ధానో-క్తావ 

శబ్దక్వం వ, ధానస్య చ్రతిజ్ఞాశం బా ధ్యేత త త్రావాఅ తరమవ్యాకృ్ళళశ మితి. ఆశ్నోతి 
వ్యాప్న్న్నోతి స్వవి కారజాతమిత్యతరం, అవ్యాకృతమకృతం ఆఅనాదీతి యావల్, నామ 

హూవయోలర్భ్ఫీజం ఈశ్వర స్తన్య శ క్రిరూవం పరతం కృ త్వాదు'పాదానమవీ శ_కిరిత్యు క్షం. 

గూతానాం సూత్మాః సంస్కారా యత్ర, కద్భ్ఫూతనూక్షుం. ఈశ్వరళ్చిన్థాత, అశ్ర యో 

యస్యత_శ్తఖా, తేనై సవ చిన్శాత్రస్య జీ వేశ్వర భేదోపాధిభూతం, యత్తు ఈశ్వర ఆ శ్రయో 
విషయో య స్వేత నానాజీవవాచినాం వ్యాఖ్యానం తద్భామ్యబహిర్ఫూతం. 'వశని కొ 

జాజ్ 

ఖల్వతు లే గార్హ్యాకాళ ఓకశ్చ ప్రోతశ్చేతో్కోకపో కథ్గావేసావ్యాకృళన్య చిదాశ్ర 
యత్వశ్రు లేక, ఆశ్రయపదలక్షణాయా నిర్హూలత్వాల్ , నహి మూల ప్రకృ లేశ్ళేచే కించి 

వ్ ‘ అస గు జ; దీ € న్థానమ స్తీ నచ ఇంద్రొ, మాయాఫ్ి; పురురూవ ఈయతి ఇతి శ్రుతిర్థానం. అజా 

భూత్రయోచేక పరమాక్ష ల్వే హేత్వంతరమాహ-__ 
విశేషణం చ 'భేదవ్యవ దేశళ్చ విశేషణ భేదవ్యవ దేశా తాభ్యాం ఇతరౌ ప్ర ధాన 

జీవా న భూతయోనీ భవకఠ$ త శ్ర 'దిన్యో వ్యూమూర్తః పురుషః...” ఇత్యాది నొ 
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భూతం సర్వస్తావ్వ కా రాత్సరో యోజఒవికారః తస్తాత్సరతః పర బ్రతి 

ఛేదన వ్యపదిశ న్పరనమూా శ "నమిహా వివకీతం దర్శయతి.నాత్ర, వృథానం 

నామ. కించిత్సషతం త్రం త_త్త్వమభ్యువగమ్యలె తస్తాద్భేదవ్యపదెళ 

ఉచ్యతే. కిం తర్హా! వ్ర, థానమవి కల్చ్బనూనం శృుత్యవిరో భనావ్య 

వా్టకృతాదిళ బ వాచ్యం భూతసూత్షం పరిక ల్ప్యెత క ల్చ్వ ఆం తేజా 

ద్చేదవ్యప దేశాత్సర మేళ్వరో భూత యోనిరి త్యేతదిహ పృతిపాద్య తే, 

కుతశ్చ పరమేశ్వరో భూత యోనిః 

3 అచ అలో ఆద శ ' మేకా” మిత్యాద్య నేకశ్రుతిబలేన లాఘవతర్క-సహాయేన తస్యాశ్ను) లెర్చుద్ది భే చేన 

మాయా భేదానువాదిత్వాల్ . తదు క్షం ను రేశ్వరాచారై ్యః “న్వక స్త రవిద్యా భేదోఒ త్ర, 

మనాగపి న విద్యతి ఇతి. సాంఖ్యయోగాచా ర్యా! ఫురాణేతిహోనకరారశ్చ మూల 

(వకృ తె కం వదంతి. నన్వవిదై గ్రికే్టే బంధము క్రివ్యవస్దా కథం న చ వ్యవస్థా 

క్ | జగ > గై 0 
నాస్త్రీతి వాచ్యం శృవణే పృవృత్స్యాది బాధా పాతాదితి వేల్, ఉచ్చళే. యే వ్యా 

విద్యానానాత్వమిచ్చంతి తెరపి వరిణా మి తేషన స్తాంశ తషమవిద్యాయా అంగీ కార్యం, 

ర్తి న్ ళు అర సా జ్య లి 

తథా చానర్ధాత్మ క స్వయసంఘా ఆత్మనా వరిణతాఒవి ద్యాంశో పహితజీవ భేదాద్ద గ్ర 

వస్తా సీద్ద సలి యస్య జానమంక$కకరణే జాయే కస్యాంక ౩కరణపరిశామ్యల్ఞా నాంశ 

ఇ ఇ లా షా 
< తా అ 

నాకో ముక్రితి. ఏవం చ శ్కొొతుస్స రూ పానందప్రా ప్ల! శృవణాదౌ ప్రవృ త్తిర్విద్వ 

దనుభవో జీదను కిశాసం చేతి సర్షమబాధికం భవతి. న చైవం నానాబీవపకు 
కి లు యా 

అలర ఉలి 
ల ము కి 

దవిశేషః మూలపుకృతినా నా త్వాఫ" వాదిత్యలమ్. వరకే మాతు 9=టఆవి కార ఇలి. 

జఫ డ్ > క న బూ ఆఫ్ 

నను సూరత్యకృళ] శత" ప్రాధాన్యాద్భే దవ్యవదెశ డాక్త స్తత్ర, కథమజ్ఞానాద్భేదో క్రి 

ర్వా స్రఖ్యాయలే కత్రావా-- నా ల్రేతి- 'కార్యాత్యనా వ్రథీయక ఇతి (పృథాన 

ఆవ లీ ఇ Oy శ గి 

మజ్ఞాన మేవ. త్రత్రొ ౭_న్య స్యా ప్రామాణిక త్వాది క్యర్థః. అతో 2త్రాజ్ఞానమేవ భూత రో? 

_ అ చ క్ష జో ౬ 

రితి ఫూర్వవక్షం కృత్వా నిరస తే. తన్నిరా సేనార్థా తృాంఖ్యక ల్పిత వ్ర ఛాననిరాసి 

ఇతి మంతవ్యం. 

దివ్య త్వాదివిశేషణశృవణాల్ న జీవః; “అతరాక్సరత$ః వరః' ఇత్యక్షరస్యా వ్యాకృతన్య 

పరమాత్య నశ్చ ఛేదేన వ్యవదిష్టత్వాల్ న (వ, ధానం భూత యోనిః; అపి తు వరాశ్మే 

వళ్సర 8 
లీథ 
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అపి చ “అతు రాత్స్చరతః వరి ఇత్యస్యానంతరం “ఏతస్థాజ్లాయ తే 
ప్రాణః ప్రల చస్రాణ పృ భృతినాం వృథివీపర్యంతానాం తత్య్యానాం సర్హ 

ముక్తా ( తనై ఇన భూత యో నేస్పర్వవి కారాక కం రూపముసన్య స్య 

మానం పశ్యామః “అన్న ర్లూర్జా చతుషీ చంద్రనూర్యా విశశాలే, 
వాగ్వివృ తౌళ్చు వెదాకి వాయు; ప్రాణో, హృదయం విశషమస్య 

పద్భ్యాం పృథివీ హస. సర్వభూతాంతరాల”తి. తచ్చ పర మేళ్వర 
సైవినోచితం సర్వవి కార కారణతాషత్ న కారిరన్య తనుమహిమ్నః 

నాపి ప్రథానస్యాయం రూపోవన్యాసస్పంభ వతి సర్వభూ తాంత రాత్మ 

త్యాసంభ వాతి, తస్తాత్సరమేశ(ర వవ భూతయోనిన్నే తరావితి 
గమ్య తే, కథం వునర్భూ త యోనేకయం రూ పోవన్యాన ప్రతి గమ్య తే! 

వకరణాక్ “ఏహి నతన వకృతానుకర్ష ణాత్ , భూత యోనిం హీ 

కా కగు Al 0 దత్తాంశ ప్రకృళ్య ఏతస్తాజాయ తే ప్రాణ ఏష సర్వ్యభూతాంత రా త తది 

వచనం భూతయోనివిషయ మేవ భవతి. యథోపాథాాయం వకృత్వ్వ 

'వతస్తాదధీ షర ఏష వేదవేదాంగపారగి అతి నచనముపా భాయ 

విమ un భవతి తద్యత్ . కథం పునర దృళ త్యాదిగుణక స్య భూత 

యోనెక్టిగృహవ ద్రూపం సంభవతి? సర్య్వాతృత్వవివ మయేదముచ్వ లే న 

౨౫, వృ త్రికృన కేనాజా స్యూకృం వ్యాచచవ్రే-అపి చేత్యాదినా. “ప్రాణో 

భునస్స శ్వంద్రి, యాణిచ ఖం వాయుర్జ్భలిరావః వృశివీతి శ్రు నుతి, ఆగ్ని ర్పులోో క, 

లీ 

ఢి 

౨సాబావ లోకో 7ాకమాగ్ని రిని శు చ వివృతా "వేదా? వాసత్యన్వయ:. వద్భా నిం 

హాదావిత్యర్థ?. య స్వేదం రూపం న వ్వ నర్వ ప్రాణి నామంతరా లై త్యర్థః తను 

మహిమ్న ఇతి ఆల్పశ నే క్షేరిళ్యర్థ. యథా కశ్చదృంవపత్ స్వస్య సర్వాత్మ ళ్వవ్రకట 
నార్థమహమన్నమితి నె సామ గ యతి న త్వన్న తాష్టది కమాత్మనో వివత్తురి ఆఫలళ్వత్ 

భూకయో నే పరమాత్మ ల్వై హేక్వంశరమావా_ 
'అస్నిర్తూర్జా చతాషీ చంద దృసూశ్యా' ఇళత్నా గ్రదీనర్వ కా ర్యాత్మ కరూవ స్య 

న్యాసాల్ పరమా శైవ భూతయోనిరితి వృ త్తికారమతమ్, “పురుష వీవేదం విశ్వం 
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తు విగృహన క్త షవివతయేత్యదోవః. “అహమన్న మహమన్న మహ 

మన్నం అహామన్నాది బ్రిక్యాదివతే . అన్వేవునర న్యం తే-నాయం భూత 

యోనేె రూ పోపన్యాసః జాయమాన ల్వేనోవన్యాసాత్. ఏతస్తాజాయ తే 

స్రైణో మనస్స శ్వేం ద్రియాణి చ్క ఖం వాయుర్ధ్యోతిరాహః పృథివీ విశ్వస్య 

శి ర్తి అర్య! నాం జ వ ॥ 

ఛారిణితి హి పూర్వత్ర, ప్రాణాది వృథివ్యంతం తత్స్వజాతం జాయ 

ల లల c ను శా 

మాన తేన నిరదితత్ . ఉ_త్తరత్రావీ చ త్రస్తాదగ్ని స్సమిధథో యస్వి 

సూర్వివ త్యేవమాది,“ఆతేశ్చ సర్వా ఓఒపధ యో రసాశ్సై' త్యెవమంతం 

జాయమాన తేనై న నిర్దేత్యుతి. ఇెప్టావ క థమకస్తాదంతరా | భూత 

యోనేరాూవమువన్య సేత్ . సగర్వాత్మత్వమవ్ సృష్టిం సరిసమాప్యోపదే 
తి డే 6 . 

Pr — రా, న క్రి జ - 

తి “రువ వపవదం విశ్వం క త్యాదినా, శ్రుతిస్యృతో విక్స్ 

తె తోకశరిరస్న వ జూవటెరన నిర్జిశన్వమానముపల భమ హా 
లి అ ౩ జహా “ద: | 

హీ రణ్యగర్భస్సమవర్తతాగో భూతస్య జాతః పతిరేకఆనిత్ , సదా ఛార 

తే దేవాయ హవిషావి భే మూతి, సమవర్హ 
—— 

a నాడ వాతా. 

తాభేహాపీత్యాహా---ఆహమన్నమితి. వృ త్తికృద్వ్వ్యాఖ్యాం దూషయతి---అస్ఫే పున సై 

రితి. నప సర్వభూళాంకరాత్త్థా సూత్రాత్తా నీ శస్తాద్ఫూ తయో శేర్ణాయత ఇతి శ్రుత్య 

న్వ్వయేన హిరణ్యగర్భస్యా త్ర జాయమాన త్వనోవన్యాసాదిత్యర్ణ రి, నిరదికదవోచదిత్య ర్థ రః 

అన్నిర్ల్యులోకో యస్య, యస్య సమి ద్రూ వస్ఫూర్యస్సో2౬పీ ద్యులోశకాన్ని స్తస్థాదజాయలే 

శ్వర్దః“శస్యాదిక్య ఏవ నమిిితి శుత్యంతరాత్ . అతో మేస్టి౬_పీ సృష్టి శవ వాచ్యాన 

వమతి భావః. యదు క్షమన్ని రూ స్టైత్య భూతయో నే సృర్వాత్శ త్వం వివక్షితమితి 
బ్ర 

కన్నే త్యాహ---సర్వాత్య క్వమవీతి. నను హికణ్యగర్భస్య జన్మాన్యత్రానుక్తం కథమ త్ర 

సం తత్రాహ-శ్రుతీతి. అగ్రే నమవర్తత జాతస్సక్. భూక్య్రామనై సకః పతి 

సాదాదభవశ్ ససూశ్రాతాద్యామిమాం పృథివీం చ స్థూలం సరమ భారయత్ 

గ న అశ కె గ టాం సేం అల్ల హా = గా , 

కశబ్దస వ కాపతిసంజ్లా తేరి సరనామ తొా్వ్వఖి వన కసా ఇత్యయోగా దేకారలో పే 

శే, యద్వా యస్తాదయం జాత స్తస్తా వీకస్తె దేవా 

వస్పర్వభూ తేషు గూఢి ఇతి శ్రుశ్యంకరాల్. నను కన్య భూతాంత 

ఇ త్యాదిసర్వాత కరూపోవన్యాసాత్ వరమా ల్తెవ భూతయోనికితి భగవతా 
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తేతి అజాయత అత్యర్థః. తథా 'సనై శరిరి పృథమస్న వై స్రరుష 

ఉచ్యకే. “ఆదికరా స భూతానాం ద్రివోగ్చె సమవ ర తెితి, చ వికార రే 

పురువ స్వాపీ సర్వభూ తాంత రాత త్యేత్యం సంభవళతి, ప్రాణాత్మనా సర 

భాశానాముశ్యాత మవస్థానాత్ . అని నిన్ననే. " పురుష వ వదం విశ ఏం 

పతివ తో రితి 
క శ్యేవమూదిసర్యరా హోపన్యాస ర్ "సరమేక్ళర నా ర్త మాతు 

సూ, వెశ్వానర స్సాధార ణశబ్బవి తేసాల్ . ౨9. 

“దోస ఆజా కిం బ హెొితి '“ఆత్తాన మే వెమం వై శ్వ్యానరం 
ఆశ్ర (U3 

సంప్రత్య భాషిత మేవ నొ బ్రూహి త్రి చోపక్రమ్య ద్వునూర్య వాయ్యూ 

కాశ వారిషృథివినాం సుతేజసా ఏది గుణయాగ మే కోపాసననింద 

రాక త్వం కథం తత్రాహ--- వికానలేతి, ఫూర్వకల్పే వకృష్టో పౌసనాకర్శ నముచ్చు 

యానుష్థానాదసీ కొ కల్పే సర్వ ప్రాణివ్యప్విలింగానాం వ్యాపకం సర్వ ప్రాణ్యంతర్జతం 

బైనకత్తేంద్రియస్రైకాత కం సమష్టి బింగళరీరం జాయే త దూప స్య సూత్రాతే తృనస్పర్వ 

భూ తాంత రాత తత్వం యుక్తమిత్యర్థం. స్వవన్నే సూత్రార్థ మాహ----అస్మి ల పత ఇతి* 

కర్మ సఫలం సర్వం శా తస్తార్తాదికం తవశ్చ పురుష వ వేలేరర్వాక స్వరూపోవన్యాసాచ్చు 

భూతయోనా El యే వాక్యం సమన్న్వికమి క్యర్థ 3. ఇతి షష్టాధికరణమ్. 

 ౨ఈ వై వై శ్వానరస్సా ధారణశబ్దవిశేషాల్ *. శ ఇకాంపోగ్యముదాహారతి---కో న 

ఇతి. ప్రావీనశాలసక్యయక్టైంద్బ దృద్యుమ్న జనకబుడిలా మిళి క్వామిమాంసాం చక్రు 8='కోన 

క ర ఆళ్ల కిం టా ఫి, ఆశెన బమ్మేతి జ్ఞైవనార్థం పదడదపష్టయం. శే వంవాపి నిశ్చయయార్భ్ 

ముద్దాలకమాజగ్సు$. సోపి సమ్యజ్ని చడేతి శకేనోద్దాలశేన సహా వడవ్యశ్వవతిం 

పూర్వం రూవోవన్యాస చన సంగాణ్ క్రై రోక్టచేహీ హీ వైశ్వానరో, ప్ సతో 

చార్యతే ఇతె వ్రనంగసంగ ల్యేద దమాహ., యద్వా, ఫూర్వం ఉష క్తృమస్థాదృశ్య త్వాది 

గాభారణభధర స్య వాక్య శేమస్థ్రన రజ త్వాదిలింగేన (బి హానిష్ట త్వము కమ్. తద్వదత్రా 

ఫ్యువ క్ర మస్థ సాధారణ వై శాషానరశబ్దస్థ వాక్యశేష స్థవోేదూ ధార శ్వలింగోన జాఠరనిష్ట 

త్వమ స్తీ (ల దృష్టాంతసంగ త్యేదమా హా 

అక్క వూర్వపశ్నే జాఠరా చేరుపా స్తీ, సిద్టాంలే గ్రివాణ ఇతి ఫలభేద8, 

ఛాందోగ్య చై శావనరవిద్యాయాం కోన ఆత్మ క్రిం ద్రవ్య ఇతి “ఆశ్లాన మేవేమం 



పా, ౨.] వై శ్వాన రాధికరణమ్. ౭. సూ. ౨౮. 208 

యా చ వై ళ్యానరం వ, త్యేహోం మూ గ్లాదిఫావముపది శ్యామ్నూ య తే 
౦ (ళ్ రో 

“య_న్స్వేతమేనం ప్ర్తాదేశమాత్రమభివిమానమాళ్మనం వైళ్యానర 

ముపా స్తేన సర్వేషు లో శేషు సర్వేషు భూ లేషు స ర్వేహ్వెత్మస్వన్న 

మ తి తస్య హొ వా ఏతస్యాత నో వె శ్ర్య్యానరస్య మూరెవ సు తేజాశ్చా 
—-0 ; భారా ఎ ‘ @ 

యురి శ(రాపో వాయు, 

న పూ 

అ న అ నా చో 
వాణః వృథ గ్వర్భా కసం దెహో బనాుళీ 

న_స్తీ రేవ రయిః వృథివేర్టిన పాదావుర ఏవ వేదిర్గోోమాని బర్థిర్థ కం 
భష 

క శేయం రాజానమాగతో చు----అ త్రానమి తి. అభ్యేషి నృరసీ తమేవ నో బ్రూహీతి, 

రాజా కు తేషాం శ్ర్రంతినిరాసార్థం కొన్న) క్యేకమబృళ్ళత్. 'కం తర్వమాత్తానము పా 

స్టే కం త్వమాత్తానము పాస్స* ఆలి. లేవ ప్రాచినశాలాదయ। (క్ర మణ తం వృ క్యేక 

మూచుః. దివమేవాహం వై క నరం వేది. లపిక్వమే వాహంచేది హయుమేవ ఆకాశ 

మేవ. అవవవ, వృథివ్ మేవాహం౦ వేది త, తతోరాజా ద్యుసూర్యాదీ నాంషణ్ఞాం యథా 

క్రమేణ నులేజ స స్త విశ్వరూపత్వపృథ న్వర్తాత, త్వబహులళ్వరయిళ్వ వ త్తిష్టాత్వగుణాక్- 

షయ భవంతో యదిమామషప్బహైద్యునూ ర్యాదివం భగవతో వె వై శ్వానరస్యాంగే ష్వేవ 

వ్ర కంవై శ్వానరత్వదృష్టయో భ వేయు _స్తదా శ్ర మేణ మూర్ణ పా తాంధత్వ ప్రాణో 

తృ) మణ దేహశీర్థ త్వవ స్తీ భేదపాదళ్ మా భవ తాం స్ఫురితి వ, క్యేకో పాసనం నింది త్య్వై 

నులేజస్త్వగుణకో ద్యులోకో స్యాషఒత్త నో వై శ్వానరస్థ మూంర్థా విశ్వరూవక్వగుణక్ర 

స్ఫూరో్ఒన్య చతురి ల్యేవం ద్యుసూర్యాదినాం మూర్భాదిభ'వముపది శ్య సనున్తవైశ్వా 

నర ధ్యానవిధిరాన్నూయ లే--య _స్టేక మితి, ఆభిముఫ్యెనాపరోక్షతయా విశ్వం విమి 

మా తేజా నా తీత్యఖివిమానస్సర్వజ్ఞ కి తదు పాసకః సరష్ట తే (తృభోగ్యం భు జ్ఞ ఇత్యర్థః. లోకా 

భూరాడయోా భూతాని శరీరాణ్యాత్తానో జీవా ఇతి భీద, నుమ ర్ట తేజః శౌంతిర బ్ 

ద్యులోకస్య స నులజాః విశ్వాని రూపాణ్యనృ సూర్యస్య. వీవు శుక్ల ఏష నీలిఇతి 

శ్రుతః. పృథక్ నానావిధం వర్త గమనం ఆశ్ర? స్పభావో యస్య వాయో$ననా' 

గతిత్వగుణకో ఒస్య జా పాణ బహులత్వం ప్యాప్ త్వం కద్దుణ ఆ-కాశో ౭_సస్టి సం చేవ 

దవామధ్ధః రయిత్వం ధనత్వం తద్దుణా ఆపో అస్య వస్టిక్తూత్ర స్థానం (వ తిష్థాక్యగ ల 

పృథిపీ తస్య పాదౌ. కన్య హోమాథారళ్వం సం పొదయతి_ఉర నివేత్మాదిణా 
వదా 

"వై శ్వానరమ్...* ఇతి చోవక్రమ్యామస్నాయ లే--'యస్ట్వేతమేవం ప్రాదేశమాత్ర, 

మఖివిమాననూశ్రానం వై శ్వానరముపా స్తే ఇత్యాది, త తృకిం వై వై శాష్టనరో జాఠరాగ్ని9, 
మనా 

ఉత భూతాన్ని ఉత అదిత్యాది చేప ళా, అవో శాక ఆమోస్విత్ వరము శరః 
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దయం గార పతో మనో ఒన్వావోర్యపచన ఆస్య మాహావనియ” 
౦0) (( 9 9 

ఇత్యాది. తత్ర సంశయః. కిం వై క్యానరళ బ్లేన జాఠరోఒగ్ని రువదిశ్యో తే! 
ఉత భూతాన్ని; అథ తదభిమానినీ చేవతా అథవా శారీర ఆహో 
చి నా మ ల్లో ఇ కా ల తో సషత్సర మేళ (ర వలి. కిం పునర త్ర సంళ య కారణం? వైన వలి 

జాఠరభూ తాన్న చేవతానాం సా థారణళ బవ యో గాదాల్నేతి చ 
ఫారికవర మేళ (ర యోః. తత్ర కన్య పా దానం న్య్థాయ్యుం కస్య వా 
హోనమితి భవతి సంశయః. కిం తానక్సా_హ్టం, జాళరోఒన్ని రితి.కుతః! 

Et . [ల తత్ర, హి వి శమేణ క్షచిత్స)యూగో దృశ్య తె“ అయమగ్ని శై ఏకా 
నరో ఈాూూ౬యమంతఃఫ్రరు సే యేనేదమన్న ౦ పచ్య తే యదిదవుద్వత' 
ఇత్యాదా. అగ్నిమాలత్రం వా స్యా త్తత్చామా స్యెనావి వృయోగ 
దర్శనాత్ “విళ్వస్తా అగ్నిం భువనాయ దేవా యట్తైళస్వనరం కేశుముహ్నా 

వ” తి వ వె ౧ జా వా ఇ అర జ్య మక్చణ్వ న్ని తౌ దొ,అగ్నిళర ల వా దేవతాసా _త్పస్యామవి వ్ర, యోగ 

దర్శనాత్ 'వైశ్వానరస్య సుమతే” స్వామ రాజా హి కం భువనానా 
న్ 3 న్నా నం ~ EF న ర వరి పే 

ఆ అత గా జం న్న లర అధ లక గ్ 
ఫూర్వమువక్ర,మస్థాదృశ్య త్వాదిసాభారణధర స్య వాక్య శేహస్థనర్వజ్ఞ ఆస్వదిలిం గన 
(బృాహానెష్టత్వము క్తం, తద్వదత్రాప్యుషక్ర్యమస్థసా ధారణవై శ్వానరశబ్దస్య వాక్య శవషన్థ 

పా “మా ధారత్వలింగేన జాఠరనిష్పత్వమితి దృష్టాం తేన ఫూర్వవమీయతి.__80. తావ 
_ శ నా అడు గన్ వా లగా y 
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యేన పచ్యతె సోజయం పురుషే శరిశేఒ నర స్తేత్యర్థ 3. వకౌంశరమాహ- అగ్ని 
మాత్రం "వేతి, విశ్వసై భుప నాయ చె_శాష్టనరమగ్నిం ఆహ్నాం శేశుం చిహ్నం నూర్యం 

నా అకృణ్వక్ కృతవంతః. సూరోశ్వీదయే దినవ్యపవో రాదితృర్థ 3, స్యా ్వ్యశ్య్వానర 
స్రనుషంగ, హీ యస్తాత్ కం సుఖ దో భువనానాం రాజా వె శ్వానరో౭ఖి 
మూ శీర స్యేత్యళ్ళి కీ రీశ్వరం, తస్థాత్తన్య వై శ్వానరస్వ నుమతౌ వయం స్యామ తస్యా 

తి విశయ జాఠరాదింతి పూర్వః వత్స, సిష్టాంకస్తు---.వె శ్వానరః. వరమా త్తైవ. _ 
పతక, సా ధారణశబ్దనిశేపాత్ సాధారబణాశబ్దయోర్వి శేష; తస్తాదిత్యర్థ ౭. జాఠరభూతా 
గ్నా స్టదిత్టదేవతాను సాధారణో వె ₹్వ్వనరశబ్దః; జీవవరమాత్యనో; సాధారణ౩ ఆత్మ 
కబుక; తయో; వె_శ్వానరాత శబ్దయో; ఉభయ క్ర సాధారణయోరవపి సతో ఇర 
మాత్త్య్రవరత్వ నీవ విశేపోఒవగమ్య లే, "కన్య హ వా-ఏళస్యాత్యనో వై శ్వానరన్య 
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2 సాంతం గతః పృత్యేగాతే త్యెనోపన్న స ఆధభ్యానాయెత్ గమ్య లె 
దే న 0 

కారణత్వాత్. కాకణ్య హా సరాషఫీః కార్యగ ఆ "భర వష్ధాఖర వ స్థాన న 
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సృద్విషయా శుభ భుతిర్భవత్విక్యర్ణక. పక్ష త కృయే౭ప్యరుచిం వదక్ కల్పాంతరమావా -- 

అభ త్యాదినా, 'ఆత్తా వై శ్వానర” ఇతి రు శు తేకిక్యర్ణః, శేవలక్వం వై శ్వానరశబ్ద ళూన్య 

త్వం. అత్త జాఠరొ 5 వైశ్వానర ఇతి ముఖ్యః ఫార్వపతు: ప్రాణాగ్నివో త్రవోమా 

ఛారత్వలిం గాల్ . తన్య దేహావ్యాప్ త్వాదాత్స త్వం. శ్రు త్యాద్యుమూర్ణ త్వాదిక ల్పనయా 

బరా త్రాద్భక్షిక్వమక ధ్యేయం. సిద్ధాంకయతికేశ ఇద మితి. సాధారణశ్రు తో 
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వతళ్చ వమ మెళ్వర ఏవ టైశ్వానరః, య స్యాత్చర పెళ్వరవై న 

అగ్ని రాస్యం ద్యారూ స్థాలిద్భళం ఒతల్ క్యార్మీ కం రూపం స స్మర్యతే 

“యస్యాగ్ని శాస్రం చె ద్యార్హూర్ద ఖం నాఫీశ్చునతిొ తతి సూర్య వ్ ఎ 

క్షు ర్లిశః శ్రోత్రం తస లో కాత నే నమొ”ఇతి విష్ణుపురా ణే. తత్స క్యో 

మాణం రూపం మోూలభూతాం శు శ్రుతమనుమూపయదస్య వె వైశ్వానర 

శ బ్బస్వ పర మేళ్యరపర తే తషనానుమానం వీంగం గముకం స్య్వాదిత్యర్థః. 

బతి శబ్దో వాక. యస్తాడిదం గమకం తస్తాదవి వైళ్వానరః వర 

మా ల్మై వెత్యర్థః. యద్యవి స్తు “సుతిరియం “తనె D లో కాత్త నె నమళ్తతి 
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సవుపి నాసతి "మూలభూలే వెదవా శ్వ సమ్యగీదృశేన 

నుపపశ్తేః. ఈశ్వరసృ తూ పాదానత్వాద్యి శవనస్స న్నేవ ధ్యానార్ధముచ్యత ఇ త్యాహ = 

కారణత్వాదితి. లింగాంతరాణ్యాహ---స స ర్వేష్విత్యాదినా. యభాగ్నా విక్ ప్ప 

మిషీకాతూలం దవ్యాతే వవం వో౭స్య ఏదుష ఇత్యర్థః: 

౨౫. నన్వసదారో పేణాపి స్తుతిసంభవాన్న మూలశ్రు త్య మేతే త్యాశం'క్యాహా== 
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సళ చ శుత్యర్థః శక్యో నిన్లే తుమి తక్యాహఎ=-- 

వైశ్వానరశ బ్దస్య బరమాత క వరల్వే స న్తర్యనాశర “'యస్యాగ్ని రాన్యం ణా కం ఫలా వరాం 
క్ య 

ఖమ్. ,.” ఇత్యాదిస ృళ్యు క్ష తై లో కృాళ్య కం రూపం, అనుమానం సాల్ అనుమూ 
న 

పకం లింగం స్యావిత్యర్థ నవం చ స్టృత్" వరమేశ్వర సై్యైవో క్తత్వాల్ శ కన్తూలభూత 

శ్రుత విద్యమానవై శాష్టనరశబ వరమ త్ర పర నవేతి తాత్ప్సర్భమ్. సూతే ఇతిశబ 9 
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సణ సంభ వతి. “ద్యాం మూ? స్థనం యస్వ వివా వదంతి ఖం 

నాఖిం చంద్రసూరా స్వా చ నేత్ర, దిశః శక్త విద్ధి సాదా మతిం 

సోఒచిం త్యాక్త సర్వభూత ప్ర క జతే” క గా జాతీయకా చ స్మృతి 

రిహోో దాహ రృవ్యా. 

ఇచ్చాదిభ్యోఒంతిః పృతిషస్టానాన్నల 

చెన్న త థాదృష్టుప దెశాదసంభ వా 

త్రురుషమఎ చె నవమధీయతే ౬ 

అశ్రాహ-న ప వర మేళ్వరో వైశ్వానరో భవితుమ రతి. కుతః? 

క భాదిభోర్టం౦తేః ప పృతిష్థానాత్. చశబ్దస్థావ డై ఏ కానర శబ్దో న వరమే 

నర సంభ వతి, అస్ధాంతశే రూఢ త్వత్ . తథాగ్న్నెళ్ బ్లః న ఏపోఒగ్ని 

₹ై.షశ్నానరి ఇతి. అదిశచ్చాద్ద ద్ధ్భ దయం గార్హపత్య ప్ర త్యాద్వగ్ని త్రేతా 

కల్సనం. *తద్ను వ్రద్భ క్షీ క్షం ప్రథమమాగ చ్చే కద్ధ తదోమిోయి మిత్వ్వైదినా చ 

వగా రా వాంత్న ్వధికరణ తొసంకి_ర్హ రనం, ఏచేభగో సూతుభ్యో జాఠరో 

స్తుతిర్నరమాశ్రే ణ కర్తుమశక్యా వినాశ్రుతిమిక్యర్థః. సతా రూపేణ స్మతిసంభవాన్నా 

చదారోవ ఇతి భావః. 

౨౬ శద్ధా దీనాం గతిం వక్తము కసి దాంతమాక్ని వ్వ సమాధ మ---శక్షూదిభ్య 

ల న్య దవా మే న శానా రల ఇల 
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ఇారమాహ---ఆవెశ ప్లా దెతి. శ క్షమన్నం 
6 య్ రె 

ఇ్షహోేత్తం "కా ర్భమి "క్ట చాజస నేయి 

తిష్ట కం వెద స సర్వత్రాన్నమ లై కు క్ట క్షం డెహాంతస్థ 

సీద్ధాంకవిధిం విఛాంశశేః 

శబస్తావల్ వై శాషనరశబ్దో న వరమాక్శ్ళ వర్వు జాఠరాడొ రూఢత్వాత్ ; ఆది 

శబేన “హృదయం గార రవత్యః ఇ త్యాద్యన్ని తై, తయకల్పనం 'తద్యద్భృక్తం ప్ర ప థమ 

మూగ చ్చే కని శదోమోయమ్ి ఇత్యాది నా ప్రాణాహుత్యా భారతాసంకి ర్ల రనం చ గ హా Ep 



తిష్టితం చదితి తచ్చ జాఠరే సంభవతి. యదపున్స్ క్రం 

సుతేజూ లత్యా దేర్వశే హాత్మా_రణాత్సరమాక్తా వైశ్వానర 

బ్రూమఃః కుతో ౬ న్యెపనిక్ష యో యదుభయథావీ విశేష 

సతి వర మేశ్వారవిషయ వవ ఏ కెష ఆ శ్ర యణ యో న జాఠర 

విషయ ఇతి అథవా భూ తాగ్నారంతర్చహి శ్చావతిష్ట మాన న్వైవ నిర్లే 
గ అ గార x9 2 not నం. ఖర గి నో భవిష్యతి. తస్యాపి హి ద్యూలో కాదిసంబంథో మంశ్రవ నైవ 

గమృలే “రూ ఫానునా పృథివీం ద్యాములెమామాత తాన రోదనీ 

అంతరికుమి త్యాదా. అథవా తచ్చరీరాయా దవతాయా వళ్వర్య 

యోగాద్ద్యులో కాద్వవయవత్వం భవిష్యతి. తస్తాన్న వర మేశ (రో 

వ్రై_శాషనం ద్రుత, అతశ్రోోచ్య లతే. న తథాదృష్టుపదేశాడితి. న ర బ్లాడిభ రః 

= శ క వ ఇ ళ్ a శ న ? కార రభ సః పన మెళ్వరస్య సృ్కత్యాఖ్యానం యుక్తం. కుతః? తథా 

ర రావరితాష7 Ite వన జాఠ కావరిత్వాగన దృష్ట్వువదెశాత్ . పర మేళ్వరదృష్టిర్టి జాళ రె 

తం జాఠశే సంభవతి (వ నీధ్ధంత్యావా_శీఖేతి, అత్ర, సూల, ఆదివచేనై వాంత; 

వ్ర,తిష్టానస్య గ్రహణే సంభవతి వృథగు క్లిస్సా ధారణలింగక్వద్యోత నార్థా. శబ్దాది 

బలాదిదమపీ జాఠరం గమయలతీక్యభ్యుచ్చయ$. యద్యకి ద్యుమూర్గ త్యాదివిశేష. ఈశ్వర 

వమ్పాతీ మోమాధార త్వారిర్దాఠరవక్షపాతీతి వ్రతిభానం సమం తథాపి పార మేళ్య 

రో వేోపో జాఠశేన సంభవతీతి బలవానిళ్య్ళత అఆవా---అథ వేతి, నీపద్యుమూర్థ త్వాది 

వెేేష ఇత్యర్థః. ఇమాం పృథివీం ద్యామపీ చే నీవ ద్యావాప్ఫథిచ్యా రోదసీ తయో 

ర ధ్నమంశరితం చ యో భూతాన్ని ర్భానురూపేణాత తాన వ్యా ప్పవాక్ స ఛ్యాతవ్య 

ఇత్యర్ణ ౩. జడమాతృన్య న ధ్యేయక్వమిళ్యత  ఆవా_ అక వలి. వరమే శ్వరద్భష్ట్యో 

పాసస్టజాతరాగ్ని ప, తీకవాచకాభ్నామగ్ని వై శాష్టనరశభా భ్యాం ద్య మూర్భ త్వాదిమా 

=౦కక వ తిష్టితం వేది ఇతి వై శ్వానరన్వ అంతక, ప్ర తిఫ్టాన్య శ వణాల్ భాఠర ఏవ 
ఉగ్గ స్తే - 

వం సక వెశ్వానరో న వపరనూర్రాతి చేత్ న కుక్కు కథాద్భమ్తు వజేశాత్ తథా జాఠర 
రూపేణ బరమేుశంగన్న ద్భః ఉపా సే ఉవచేశాల్ , “వనోమయ3౩, ఇ తది 
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వైశ్వానర ఇహోవదిళ్య తే “మనో బ్ర ాత్యుపానిలే'త్యాదివత్ 

అథవా జాళరవై శ్వానరోపాధిః పరమేశ్వర బ్రహ ద్రష్టవ్య ల్వేనోపది 
కో లే__మనోమయః ప్రాణళరీరో భారావి ఇత్యాదివత్ . యది చేహ 
పర మెళ్యరో న వివ మేత, కేవల ఏవ జాళరోఒన్ని ర్వివ మ్యేత, తతః 

'మూరెవసు తేజా” పత్యా దేరి శేష స్యాసంభవ ఏవ స్యాత్ , యథాతు 
వూ 

చెవతాభూతాగ్నివ్యుపా శ్ర యేణావ్యయం విశేష ఉవపాదయితుం న 
కక్ళ తే, తథో_త్తరనూత్రే వయ్యమః. యది చ శేవల వవ జాఠరో వివ 
మేత పురుచే.ఒ౦త ప్ర తిష్టితత్యం కేవలం తస్య స్యాన్నతు పురుషత్వం, 
వురుషమవి చైనమథీయ తె వాజస నేయినణ“స వపోఒగ్నీ ర్యైళ్యానరో 
యత్పుకువస్ప యో హైతమేవాన్నిం వైశ్వానరం పురుషం పురుషవిభం 

పురు మె2.0తః ప్ర తిక్టితం వదతి. పరమేశ రస్య తు సర్వాత్మ ER 

త్పురువత్వం నురుచేఒంతః ప తిష్టితతం చోభయమప్యుపవద్య తే. 
యెతు “పుకుషవిధమకి నైనమధీయతి ఏతి సూ తావయవం పఠంతి 
తేషా మేషోఒరః __శేవలజాఠళరపరి గ "హీ* పుగువేఒ0తః వ తిష్టితత్వం 

థి లో WJ అ 

కేవలం స్వాతీ, న తు పురుపవిధత్యం. సురుషవిభమవి చైనమధీయతే 
వాజసనేయినః 'వురుషవిధభం వురుషేఒంతః ప తిస్టితం వెదేతి. పరుష 

సీశ్వరో లత్యుత ఇత్యుకాష కల్పాంతరమావహా_అభవా జాఠర ఇతి. అస్మి న్స శే 

ప్రాధా న్యే చేశ్వరస్యోపాస్యతా ఫూర్వత్ర గుణ లెతి భేదః. ఉపాధివాచిభ్యాం పదాభ్యా 
మువహితో లశ్ష్నక ఇత్యర్థః లతణావేజమసంభవం వ్యాచషే-_-యది చేతి. పురుష 

బాయ్ అద దా ద మము = వ్ జ ల్ క్ శేషం చ్యాచ్యకే యది చ కేవల ఇతి. ఈశ్వర ప్ర తీకత్టో పాధిక్వ 
శూన్య ఇక్యర్ణః. వివక్న్యేక తదేతి శేషః, యల్ యః పురుప౩ పూర్త, స వవోజన్ని 

త్ఫుపాసీతి ఇతివత్. నరు జాఠర వవ వై శ్వానరో ముఖా్యీఒస్తు, కతత్రాహ-.. అసం 
భ వాదితి. “మూరైవ సుడేజాః' ఇత్యా చే; జాఠ రే తావదసంభ వాదిత్యర్థ 8, కిం చ ప్రభువు 

టై. 
మపి చైనం వైశ్వానరం వాజననేయినోఒధీయ లే---'వతమేవమస్నం వై శ్వానరం 

27 
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విథత్వం చ పృకరణాతీ . యదధిదై వతం ద్యుమూర్గ త్వాదిషృథీసీ ప్ర వతి 

ప్టీతత్యాంతం, 3 యచ్చాథ్యాత్సం వసిద్ధం మూర్థ త్యాదిచుబుక ప్రతిష్టిత 

కాంతం, తత్పరిగృహ్యూ తే 

సూ. అత సిన న చేవనతా భూతం చా ౨౭ 

యత్పునరుక్తం భూతాన్నేరపి మంత్రవశ్తే ద్యులో కాది 
సంబంధదర్శనాన్తూ ల్లైవ సుతేజా ఇక్యాద్యవయవకల్పనం తనైకివ భవి 

షు హ్యతితి తచ్చరీ రాయా దేవ తాయావిశ్వర్య యో గాదితీతత్పరిహ _రృవ్వమ్ 

అన్రొచ్యలే. ఎ==అత ఏవో భో హాతుభో న చేవతా వైళ్యానరః, 

తథా భూతాగ్నిరవపి న వై వైళ్యానరః. న హి భూ తాగ్నా రొప్ట్యవ, కాళ 

మా తాత కస్య ఏ ద్యుమూర్భత్వాదికల్పనోప పద్య తే వి కారస్య వికాశా న్ల 

త్వా త్తద్విధత్వం స్యాదిత్వత ఆహ---పురుషవిధక్వం చ వకరణాదితి. న చేవావ్యాపి 
Uy 

త్వం పురువవిధక్ష్టం కింతు విరా జహా కారత్వమధి దైవం పురుషవిధత్వం అఆ ధ్యాత్మం 

చో పాసకమూర్థాదిచుబు కాం లేవ్యంచేషు సంపన్న శ్వమాశ్వరస్య పురుషవిధత్వమి త్యర్థః. 

ఈశ్వరస్యాం చేమ సంప తిరగే, వత్యు తే, 

౨౭౪. నవం జాఠరం "సరు వక్షద్వయం నిరస్యతి--అత వఏవేతి, సూత్రం 

వ్యాచ ప్రే--యత్పునరి త్యాదినా. ద్యుమూర్థ త్వాదిసర్వలోక ఫల భా క్త సనర్వ పాప్ట 

వదావో ఆత్మ బ్రవ్యాశబ్లోవక, మోక్తా హౌతవ$. తా నేవస్తారయతి..__నహిభూ తాగ్నే 

'త్యాదినా. “యో భానునేతి మంత్రే బేశ్వరదృష్ట్యా మహిమోక్త ఇతి భాష, 

ఫరుషవిధం పురు మే20క1 పృ తిష్టికం వేవి ఇతి. అత; పరమే శ్వరస్య సర్వాత్త, కతయా 

పురువవిధ త్వాద్యువవస్తః వై శాష్టనరః వరమా శె వేతి సిద్ధమ్. 

య్ ఇం దోమా ర్థల్వివి శేవస్య జాఠరవిషయత్వం సందూష్యు దేవతాదివిష 

జేవతా చ భూతం చ జేవతాఖభూతమ్; వీకవద్భావః. ఉభయమవపీ చ వెశ్వా 

నరః కుతః! అత నీవ ఊక్తేభ్యో హేకుభ్యః, న హి విశారస స్య భూతాన్నేః ఏకా 

రాంతరద్యులో కాద్యాత్మ కళ్వం నంభవతిం న చ చేవతాయా ఐశ్వర్య యోగా త్తద స్తి ఏలి 

వాచ్యం, తస్యా; పర మేశ్వరాధీవై శ్వర్యవ త్వాత్ . అతో వె శ్వా్రానర8 నర్వాత క; 
యా భీ 

పరమా తె వేత్యర 8. 
జై 0 
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రాత, త్యాసంభ వాత్ . తథా చేవతాయాస్పత్వ వై ్ రళ్వర్య యోగ న 

ద్యుమూర్ధ త్వాదిక ల్పనా సంభ వతి, అకారణ త్యాత్ప్సర మేశ్వొ రాథినై 

క్వార్వతాచ్చ. అత్మళ బ్ఞాసంభ వళ్చ సర్వేషు పమెషు స్థితీ ఏవ. 

సూ. సాశ్రాదప్యవిరోధం జైమిసిః ౨౮ 

పూర్వం జాఠరాన్నిపృతీకో జాఠళరాగ్న్యుపాధిక్ వా పరమే 

శర ఉపాస్య వ్రత్యు_క్షమంతః ప్రతిష్టిత క్వాద్యనుర్'
 చేన, ఇదానీం తు 

వినైవ వశీకోపాధికల్పనా భాం సాయాదవి వర మేశ (రో పాసనపరిగ్స 

మాన కశ్చిద్విరోధ ప్రత జై మినిరా బారో మన్యలే. నను జాఠరా 

గ్న్వపరి గ పాజ_న్తప తిష్టి తత్వవచనం శ్రభాదీని చ కారణాని విరు 
ల న WJ Dd © 

న్ 

ఛ్యేరన్ని తి, అత్రోచ్యలే. అన్హోవ్రతిస్టితత్వవచనం ఆావన్న విరధ్య పు 
వ 

క్ అ షు అడ ప ఆదం ౮ 3౮ బా 

న వాహ “సు ఏహమువిధ౦ం పుయ అట నకి తప్టితం వదిలి జాఠ రాగ్నృ్యృణ 

౨౮. స్రూర్యమన్ని వై శ్వానరశ బ్ఞావీశ్వరస్య లక్ కావిళ్యు కం, అధునా పృతీ 

కో పాధివరి స్వ గేన విరాట్పురుపా కారసన్య భగవతో" వై శ్వానరస్యాంగానృ భ్యాత్మం 

మూర్థాదిచుబు కంతాంగమ సం పాద్యో పాన్వ తాంగీ కాశేఒపీ న శబ్దాదివిరో భః 

శబ్బ్దయోరీశ్వశే యోగవృక్త్యా ముఖ్య త్వదంతస్థ న త్వా సాం చ తత్త సంభవా 

దిత్యాహ-ా-సామోదపేతి. సాకు త్పదస్యార్థమాహ---వివై వెలి. జాఠరాగ్నిసంబంధం 

& సన 9 
చ చ సజ 

విచేశ్వరసోో పాస్య ల్వే౭ప. శబ్దా
ద్యవిరోధం జై మినిర్మ నృత ఇక్యర్ణ క. ఇదమంతస్థృృళత్వ 

ముదరస్థత్వరూపం నోచ్యల కింతు నఖాదిశి ఖాంతొపయవసముదాయాల్మే క్రపురుషశరీ
 రే 

మూర్ధాది'దుబుకాంశాం గాని వృ మే, శ
ాఖావలత్ప్య)తిష్టి తాని, శేష సంవన్నో

 వె శాష్టనరక 

తెష్టిత ఇళ్యుచ్య లె. అతో యథాశా ఖాగ్భస్య పక్షీ ణో వృకూంత 
అం నీ 

పురు షేఒ౦$ 

Ces సళ తథా వె శ్వానరస్య పురుషాంతస్థ ఎక్వమి త్యాహాన కనా
 పురుషవిధమి ఆ 

a. 

దిగా. ఆగ్నా సిదిశబ్ద స్వేశ్వర వాచి త్వా జార రా గ్నేరసం
శబ్దీత శ్వం. అత్ర శ్వరస్య పుర 

ఫూర్వుం జాఠరార్హకత్వం వై శ్వాన రాదిశబ్దస్యాభ్యు సేక్య జాఠరో పాధికం 

? కాని 
హొ కు కూ 

న గో 

జాథర్మకు తీకం పహ బృహ పాస్య తృభెహిళమ్, అధునా వినా ్రైశెస్వనం సాధి 
యల 

కల్పనాం సామౌచేవ వరమాళ్తో పాసనాపరి సూ విరోధాఖెవం శ్రైమినిరాచార్ డ్ 
మన్యతే ఇ త్యావా 

వై శ్వానరస్య పూర్వావరపర్యాలోచనయా బ్రవ లేవ నిర్దీ లే, విశ్వశ్చాసొ 
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= a ve ల a 
ప్రాయే శేదముచ్యలే తస్యా ప్రకృత త్వాదసంక్ బత త్వాచ్చ కథం తర్హి 

యత్చ కృతం మూర్ధాదిషం చుబుకాం లేషు పురుహోవయ పప్పు పురుష, 

విధత్వం కల్పితం తదభి పాయే ణేదముచ్య తే=-వురుషవిభం పురుషే 

ఒ నః ప్రతిష్టితం వదేిత్కి న జాళరాగ్న్యథి ప్రాయణ యథా వృ మె. 

ఛాకఖాం వ్రశొష్టి తాం పశ్ఫ్ళతితి తద్వఆ , అథ మౌ యః వ్రకేలతేః మర 

మాత్ర” అభ్యాత్మమధి దైవతం చ పురుషవిధ ఈ (వాధథిః, తస్య యక్క 

వలం సాతీరూపం తదభి ప్రాయే ణేదముచ్చ ల___పురుపవిధం పురు వే, 

2౬ న్వు ప్రృతిష్టితం వేదేతి. నిశ్చిలె చ పూ ర్యావరవర్యాలో చనావ నేన పర 
మాత్తవరిగ హే తద్విషయ ఏవ వై శ్యానరళ బః శేన చిదో్యోగేన వి 

జ Q__ ® : న 

ష్యృతే, విశ్వళ్చాయం నరళ్ళ విశ్యాన రః, నిశె(మోం వా౬యం నరక, 

న్ | చే 6 వాం శ్ర న్న విశ్ళవా నరా అస్ఫెతి విశ్వానరః పరమాక సర పక్మకత్వాత , 

విశ్యానర ఏవ వై ళ్యానరః తడితో ఒనన్యార్థః రాతసవాయసాగదివత . 

అగ్ని శబ్దోఒప్య గణత్నాది యూాగాశ యేన సరమాత విషయ వవ 
WW, YU (UU శి 

భవి గాన్హపతచిద గ ల్పనం సారధి అత్వం చ 

పరమాత్మ జులు సర్య్వాల్మి లె షదుపపద్య | 

జకం. జ ఖో య్ బో 
కథం పునః పర మెళ్యరవరి గ లొ ప్రాదేశమాత్ర శ్రుతిరుప 

పద్యత ఇతి తాం వ్యాఖ్యాతుమారభ తే _ 

షౌవయ వేష సంపాద నాశ్పురుషవిధక్వ్వమంతస్థ శ్వం చేత్యర్థ!. వకాంతరమాహా --- అథ 

వేతి. పురుషవిధక్వం సూర్ష్టవత్ = అంకస్థ సత్వం మళ్చ్యస్థత్వం సాతటీ శ్వమి త్యర్థః. నీవ 

చుంకస్థ ఫత్వమిోశ్వ శే వ్యాఖ్యాయ శచఛ్చాదీని న్యాచ ప్రేలానిళ్చి తే వేతి. విశర్వశ్ప్చాయం 

రో జీవశ్చ సర్వాత్యకత్వాల్ . ఏిశ్వేషూం వికారాణాం వా నరః కర్తా విశ్వే నళ్వే 

రా జీవా అస్యాక్ర క్వేన నియమ్యక్వేన చా సంతీతి విశ్వానరః, రత నీవ రాజస 

ఇతివల్ స్వాశ్డే తద్దిత్మప త్యయ:. నే సంజ్ఞాయా' మితి ఫూర్వపదస్వ దర్భ తా. అగిధా 

తోర్చ శ్యర్థస్య న్మిప్కృళ్యయాంకస్య రూపమన్నిరితి. ఆంగయతి గమయత్యగ్రం కర్మణి 

ఫలం ప్రావయతీత్యగ్నిరగ్రణీరు కః అభితో2గ రీతి వా అగ్ని? వె శ్వానరో పొసకన్యాా 

తిధిృభోజనాత్చూర్వం ప్రాతాగ్ని హో లే ౦ నివ్యాంగ తేన నిహితం, తదర్థ మన్ని లై, తొది 

కల్పనం [వథానావిరో భేన శేశవ్యమిత్యావా=గార్హవ ల్యేతి, 

నరశ్స్చేతి విశ్వానరః సర్వాత్మ క విశ్వానర వివ వైశ్వానర ఇతి యోగేన వె శ్వానర 

శబ్దో బ్ర,వాపరతయా 'నేతవ్య ఇతి శాత్సర్యార్థః, 
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సూ. అభివ్య క్రెరితె కర థ్య* ౨క, 

అతీమా త త్ర స్యావ్ పర మేశ్వరస్య ప్రా పాచేళశవమూతే త్రత్వమభివ్య_క్ కి 

నిమి త్తం స్యాత్.  అభివ్వజ్య లే కేల ప్రాచేళమాత్ర, సరిమాణః వరమే 

కరర ఉపాసకానాం కృతే. ప్ర టేళవిశేషే పష ప్ఫోదయాం ందిషరాపలబ్టి 

స్థా నెషు షు విశెపేణాభివ్యజ్య తే కః పరమేశ రేఒవి ప్రా పాదేశమాడ్ర 

శ్రుతిక రభివ్య శ్రోరుషవద్యతే పకా 
మి 

సూ. ఆసు 

ఫి త్య అలా గ్య మసలే 
ఎ lun 30. 

మూాణం ్రస్థసంబంథాద్య జ్య న చేహ పరమేశ (రగతం. కించిత్సరి 

మాణమను స్ప యద్ధృచయనంబం థాన్న వ్ర బత తథత్రావీ వ్రృయు కాయా ః 

ప్రాదెశమాత్రశ్రు తృశ్రు తే 

౨౯. మా త్రౌం వకిమాణమలతి కాంత ఒతిమా త్ర, తకః తన్ఫ విభోరిక్యర్థః. ఊఉ పాన 

కానాం కృతేఒళ్యు గృహాయ ప్రాదేశమా త్రో౭ళివ్యజ్య లే (ప్ర వ జేశేషు వా మోయ తే౭.భి 

వజ్యక ఇతి ప్రా దేశమా తః 

సంభ వత యథాక థంచిద నుస్మ స రణమాలంబన 

త 

కులు” త్ర వాహా___ఆఅనుస . ళ్ వ కం. మతాంతరమావా---అనుస్యృృ లేరితి. ప్రాబేశేన మనసా మిత ప్రాదేశ 

తుద ుతాకథంచి స వా న సద 
మా త్ర ఇత్యర్ద 3, యఖథాకథంచిపితి, మనస్థృం సా దేశమ ర్ aa Eo 

హృదయపుండరీక సేన మనసా అనుస ఎ కౌర్టాన్రినాల్ పాచేశ 
థి శల @ WU 

ఇళ్యువచర్నుత ఇతి చాదరిరాచారో్య్ట నున్యత ఇతి, 
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మిత్యుచ్యతే. ప్రా పాచేశమూ,త + తృట్వేన వాఒజయమ పాదేశనూ శ్రొఒష్యను 

రణీయః పాపే మాత్ర స్య శ్రుత్యర్థవత్వ్వాయ. సస్టమనుస రశ మకా 

మేళ లే ప్రా “పకేళమాత్రే శ తిరితి బాదకిశరాణార్యో మన్యతే, 

. సంప అెరితి _బెమినిస్తథా వా దర్నయల, 3౧. 

సంవ త్రినిమితా వా స్నా త్స) దశ మాత్రళ్రు, ను ఈ, కుతః! త థాహి 
జాలి 

గ్ శైలు 

ప్ 

సమాన ప వ్ర కరణం వాజస సెయిట్రాన్యాణం ద్యుపు వ బొ శృతీన్చృథిపీపక్యం 

తాక క క్. నో వె శ్వానరస్యానయ వాన థ్యాక్మ మూర్ధ వ పృభ్ళ 

తిషు చుబుక పర రం తెషం చేపశవయ వే వెషు రంపాదయళప్ట్ర) దేళమా శ్ర త్ర 

woe Ty ¢¢ _ 

సంప_ళ్తం పర మెళ్ళనస్వ దర్శయల ప్రాదెశమా క్రమివ హా టై 

డెవాస్సునిడితా అఖనంవన్నా _స్తథా తు వ ఏ తొన్వత్య్యూమి యథా 

ప్రాదేశనూత్ర, మేవాభిసంపాదయి హ్యోమితి సహో వాచ మరార్భానము 

పదిశన్ను వాచ, ఏవ వా అతిష్టా వైళ్వానర వృతి చముప, ఉపదిళ న్ను 

మాకో కల్పితం శ్రులేరాలంబన మిశ్యర్థ 8, నూ శతృస్యార్థాంతరమాహా స్తా దెశేతి. 

కం. సం, త్రి శ్రుక్యుక్తాం ప్రై చేశమా ల్ శ్రుతేర్ల తిమాహా= సంస ేరితి, 

ద్రావణం పఠలిస్రా దేశమా క్రమివె హస, అవంిచ్యష్టమీశ్వరం ప్రా దేశమా శ్ర 

'క్వేన సంపత్తా కల్పితం సమ్యగ్విదితవంతో ేవాస్తమే వేశ్వరమభి వ, త్యక్త పన సంవ 
న్నాః ప్రావ్తవంతో హవె ఫూర్వకాలే తతో వో యుష్య భ్యం తథా ద్యుప, భృతీనవ 

యవాన్వమ్యామి. యథా ప్రాదేళమ్మాత్రం ప్రా దెశపరిమాణమనలికృమ్య మూర్ధాద్య ధ్యా 

తాం గేషు వై శ్వానరం సంపాదయిష్యామాతి ప్రాచీనళాలాదిన్న్రతి రాజా పృతిజ్ఞాయ 

న్వకీయమూర్థానమువదిళన్క_ రేణ దర్శయిన్నువాచ. నీవ వై మే మూర్ధా భూరాదీ 

న్లో కానతీత్య ఊపరి తిష్టతీక్యతిష్థా౭. సౌద్యులోకో వై శ్వానరఃం తస్య మూ స్షేలి 

యావత్. ఆ ధ్యాళ్ళ మూర్ధా భ దేనాధ్నిదే వమూర్థానం సంపాద్య భ్యేయ ఇశ్యర్థ రిం నం 

మతొంతరమాసా. 

మూర్భ ప్రభృతి చుబుకాం తె ప్రాదేశమాశ్ర వై శ్వానరస్యో పాస్య శ్వ పతి పొద 
నాల్ పరమే శ్షరస్య ప్రా పాచేశమా త శ్ర శర్టిర నంపన్నకు. తత ప్రా బేశమా త్ర తక్చసంబత్తేః 

ప్రాజేశమాత్ర శ్రుతిరవవ చః ఇతి 1 జై మినిరాచార్యో మన్యతే. అస్మీన్న రే శ్రుత్యంతర 

సంవాదమాహా సూల ల, కార తథాహి దర్శయతి; “ప్రా చెశమా త మివ వీ వై దేవాః 
WU 
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సుతేజా వైశ్వానర ఇతి, నాసిక ఉపదిశన్ను వాచ, ఏష 

త్త వైశ్వానర ప్రతి, ముఖ్యమా కాళముపదిశ్ న్ను వాచ, 

బవాుుళో వైశ్వానర వ్రలి, ముఖ్యా ఆప ఉపదిశన్ను వాచ, 

రయిరై షకాషనర ప్రతి, చుబుకముపదిశన్ను వాన, ఏష వె 

వైశ్వానర”. ఇతి చుబుకమిత్వథరం ముఖఫలకముచ్యలి. 

వాజసనేయశే చ్యార తిష్థాత్టగుణా సమాన్న్నూయళతే ఆది 
ల 
es 

20 

త్యశ్చ సులేజ స్త గుణాః, ఛాందోగ్య తు చౌ స్పుతేజ_స్త ఏగుకా 

సమావ్నూ యలే, ఆదిత్యశ్చ విశ్వయావత్వగుణు, తథాపి వైతావతా 

ఆజ్ 
Pa వే న అ ఇ 

వి ఇపాణ కం దిద్ధీయ తే ప్రాదేశమాత్ర్సశ్రు తెకవి శే
పాత్సర్వశా ఖా ప్రత 

యకత్యాాచ్చ. సంప త్తినిమి త్వం ప్రాదేళమా శ్ర, శ్రుతం యు_క్రత రాం 

జై మినిరాచార్యో మన్యతే. 

చతు రాదిమావానీయం, స్వకీయచముషీ దర్శయక “వష.వై నులేజాస్సూరోో వైశ్యా 

నరస్ట చతురిత్యువాచ' నాసికాపదేన తన్నివ్టః ప్రాణో లత్యలే తసి, న్నా ధ్యాత్మిక 

ప్రాణే౭ధిదైవస్రాణస్య వాయోర్ష ఎష్తిమావానాసీశే ఇతి. అకు సర్వత, వె శ్వానర 

శబ్ద స్పదంగ పరః, ముఖస్థం ముఖ్యం తసీిన్నధిదెవం బహుళ "కాశ దృష్టః ముఖస్థలాలా 

రూ పొస్వప్పురయిశబ్దిత తదీయవ స్తిస్థో దక దృష్టి? చుబుకే వ్రతిషహ్టైపాదహపా వృథివీ 

ద వవ్య్యా. నను గుణ వె షమేస్టణ విద్య యో శ్భేదాదగ్నిరకాన్య శు క్యనుసారేణ ఇాందో 

తయా 

గ్యస్థప్రా దేశమా శ్ర శ్రుతిః కథం వ్యా ఖ్యీయేత్యాశం క్యాహ యద్యపీ త్యొదినా,. ఏతా 

వతాల్పవై షమ్మేణ బహుతకర ప, తృకృిజ్డూ సిద్ధం విద్యెక్యం న కీయ తే కాఖా భేదేఒపి 

సర్వశాఖాను ప్రతీయమానం వై శారనరాద్యుపాసనం వీకమితి న్యాయస్య వత్ర్యుమాణ 
C9 
|| 

౮౪ 
తాషచ్చు. అతిష్థాక్వగుణశ్ళాందో గ్య ఉవనంహా ర్తవ్య$* విశ్వరూవత్వగుణశ్చ వాళ్భి 

ర్లాావ్యూః. కథా చ ద్యునూర్భరయో స్సు తేజ స్త వం సమమ తిష్టాక్వవిశ్వరూపత్వ 

రష ్ రవస్థా. యద్వా కాఖాభేచేన గుణవ్యవస్థా౭స్తు న విద్యాభేద ఇతి భావః. 

తా 

సువిపి తె అభిసంపన్నా?' ఇత్యాది వాజన నేయ బావహ్హాణం మూరాదిచుబుకాం శే 
టా ౦ 

ద్యుపుళ్ళలీక్. పృథివ్యంతొానవయచవాక్ క్రై లోక్యాక్యన్ వె శ్వానరస్య సంపా, 

యత్ ప్రా దేశమా శ్రత్వసంవత్తిం పరమాత్మనో దర్శయతీత్యర్థ 8. 



916 రత్న వళాభూషిలె, శాంకర బహానూ త్ర భా మ్యె [అ. ౧. 

సూ, ఆమనంతి చై నమసిక్ 2౨, 

ఆమనంతి మైనం పరమేశ్యరమన్తీ౯ మూర్ధ చుబుకాంత రా శె 

జాబాలాః. 'యవీపోఒనంతోఒవ్వు కృ అత్తి సోఒవిము_్షే ప్రతిష్టిత ఇతి. 

కా పలిష్థిత ఇతి వరణాయాం నాస్యాం చ మధ్యే 

ప్రతిష్థిత ఇతి. కావైవరణా కా చ నానీత్రి,” తత్ర, చేమూ మేవ వర ణాం 

నాసాం చేతి నిరచ్య సర్వాణేం ద్రియకృతాని పాపాని వారయతి 

సా వరణా సర్యాణీం ద్రియకృతాని పాపాని నాశయతి చేతి సానాశీతి 

వరణానాశీతి నిరుచ్యు వునరప్యామనంతి.'కతమచ్చాస్య స్థానం భవ 

తెలి. థ్రువోనాణస్య చ యస్పంథిః స 

సంధిర్భవతితి. తస్తాదువవన్నా పర మేళ్య లే పాబేశవమూ 

అఖివిమాన శ్రుతిః వత్యగాత్మత్వాఖీప్రాయా. పృత్యగాత్శతయా 

3౨. స్రాదేశశ్వస్య సంప్తి ప్రయుక్త ల్వే శ్రుత్యంకరం సంవాదయలి---ఆమ 

నంతీతి. య నీపోఒనంతోఒపరిచ్చిన్న3 అతోచవ్యక్ష దుర్విశ్లై య న్హం కథం జానీయా 

జా ఇగ ౧ అ ర్త మిత్యల్రైేః క్ర శ్నే యాజ్ఞవల్య్యసోక్టరం. స ఈశ్వరో 2-విము శే కామాదిఖీర్చద్దే 

జీవే శేదకల్పనయా వ్ర రిషిక ఉఊపాస్యః పునరత్తిపృశ్న$ స ఇత్యు త్తరం వరణాయా 

వ ్స . భూన మితి. వీవం పృకశ్నోక్తశే ఆగ్రే= కైయే కత్త చ శ్రులే ఇమామేవ (భూ,న 
Na 

పీశాం నాసీకాం నిరుచ్వేతి భావ్య యోజనా. సర్వానింద్రియకృ తా౯- దోపూన్వార 

యలీతి వరణా భ్రూ, తాకా దోపూన్నాశయతీతి నాసా నాసిశేతి నిర్వచనం శ్రుతం, 

నాసాభ్రువోస్టీవ ద్వా శే శ్వరస్థానక్వ భ్యానాల్ పొవ వారకత్వమితి మంళవ్యం. తయో 

ర్య ధ్యేషపివిశి ష్యజీవస్య స్థానం పృచ్చ లి కకమదితి, భ్రువోరిళ్యు త్తరం. ప్రాణ న్యేతి 

“పా లేఒ_ప్ వూ ణ స్యేత్యర్థ ౩. స నిష సంధిర్యులోకన్య స్వర్హన్య పరస్య చ 9 పాలోకస్య 

సంధి క్వేన భ్యేయ ఇత్యాహ--స వీష ఇతి, అభిముక్యేనాహం బ్ర హేతి నిమోయ సే 
~~ 9 a ఇగ జగ నా జ జ్ఞాయతే ఇత్యఖివిమాన। క్రుళ్యగా లా. ఆభిగశ శ్చాసౌవిమానశ్చనర్వన్వరూవ ల్వ సల 

ప్రా దేశమా శ్రుతిః నంవ త్తినిమి త్ర ఇత్య త్ర, శుత్యంతరమా హ 

ఆస్తి క ప్రా చేశవరిమా ణే మూర్ణ చుబుకాంత రాల వీనం వర మే శరం జాబాొలా 8 

c 6 3 వం 3 య నీపో౭నంతో౭మవ్య క్త ఆత్తా సో౭విముక్తే పృతిష్టిత ఇతి...” ఇత్యాద్యామనంతి, 
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సై షః ప్యాణీభిరభివిమో యత. ఇత్యభివిమానః, అధిగతో చాయం 
pn 

ద్రత్యగాక్మత్వాత్ . విమానశ్చ మానవి యోగాదిత్య భీ విమాన అభీ 

విమిమి టే వొ సరసం జగ త్మా_రణత్నాదిత్యభివిమాసః, తస్తాత్సర మే 

శర ఏవ వైశ్వానర ప్రతి సిద్దమ, 

వత్ శృమచ్చారీరక మో మాంసాభా మె గోవిందభ గ వత్చూజ్య 

పాదశిష్యుళ్ ౦% రభ గవ త్వ్పొదకృత వథమన్యా థ్యాయస్య 

దిషతీయకః పాదః. 

నంత్యాన్యానమ త, వంమాణం, అఖివిమిమా తే నిర మాలే. కస్తాచై శ్వానరవాక్య 

ముపా స్వే బ్రహ్మణి నమన్విత మితి సిద్ధమ్. 

ఇతి శ్రీ నుక్పరమహాంసపరి వా జకాచార్య కి గో విందానందభగవత్చా దకృతే " 
0 

శ్రీనుచ్బారీరకమో మాంసా వ్యా ఖ్యాయాం భామ్యరక్న వ, భాయాం 

వథమాధ్యాయస్య ది్పితీయః పాద! 

లి జనల నం శాం (౮ చ య్య జ్య దెశమా త్ర, శ్రుతిరుపప స్పెల్, రః తస్తాత్స ర్వాత కః పరమా త్తి వేవో పాస్య 

యం ఆహ హక నాతతం౦బశా x wt రన Ue ఇతి శీటువానూ.త, లల ద్రవ్యాల షా, శి కాయూాం (పృథి మాధ్య్యాయ స్స 

ద్వితీయ: పాద? 



ర్రీనుద్రత్న ప్రభా భాషితం 
రహా త్ర భవ్య 

నమః పరమాత్మ నె. 

సూ, ద్యు భాద య తేనం స్వశబ్లాల్. రా. 

బ్రద౦ శ్రూయతే 'యస్తిఃి క దాః పృథివి చాంతరికు మోతం 

వమనస్నహ ప్రా పాకళ్చ రస స్సమేవై కం జానథ, ఆత్తెనమన్న్యా వాచో 

వమ శ్రీరామమల్పహృదిభాం తమధీశి తారం, 

ఇందా,ది పద్యమఖిలసృ చ శాసితారం జ్యోతిర్న భః పదమని ద మజం భచే౭వాం. 

౧. వీవం రూఢియు క్షపదబహుళొ' నాం స్రాయేణ సవిశేషవాక్యానాం సమ 

న్వయో ద్వితీయపాచే దర్శితః, అధునా యాగికవదబహుళొ నాం నిర్విశేష కు, ధా 

్న్ స వ కః ం నానాం వాక్య్వానాం సమన్వయం వక్రం తృతీయ'పాద ఆరభ్య తే అతో-త్రాధికర 

గానాం త్రుత్య ధ్యాయ పొదసంగళయః, త్యక్త పూర్వమువ క్క మస్థసా ధారణశబ్దస్య 

"క్య శేషస్థ ద్యుమూర్గ త్యాదినా (బ,హావరత్వము క్షం కద్వదశ్రాప్యువ క్రృమస్థ సా ధారణా 

మకనత్వన్య వాక్య శేషస్థ సేతు శ్రుత్యా వస్తుతః పరిచ్చ్భిన్నే ప్రృధానాదా వ్యవ స్టేతి 

దృషస్టాంతలతణా ధిక రణసంగతీ 8. ఫూర్వవ షే వ, ధానాద్యు పా్తీః సీర్టాంలే నిర్వ శేష 

బ్రవ్వాధీరితి ఫలం, ముండకవాక్యము దావారతి-__ఇదమితి. యస్తి క్ లోకతయాత్తా 

ఇత్థం ద్వితీయ పాటే అస్పష్ట బ్రృవాలింగ నా క్యానాం ప్రాయళ ఉపౌస్య క్వేన 

బ్రవాణి నమన్వయః పప్రత్యపాది. అధునా తౌదృశానాం వాశ్యానాం స్రాయకో 

జేయ శ్వేన చ్రివాణి సనున్వయం పృతి పొదయితుం. తృతీయపాదోఒయమారభ్య తే. 
న్ అగ వై శ్వానరాధికర ణే శ్రైలో క్యాత్తా వై శ్వానరః పరమా క త్యభిహితం, తర్గి త్రై లో 
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విముంచ థామృతసై వష నేతుంతి. అత్ర య దెతద్ద్యు ప భృతనామో 

తత్యవచనా దాయతనం కంచిదనగమ్యుకే తత్కెెం వరం చి హా స్యా 

దాహోేస్విదర్భాంతరమితి సందిహ్య లే. తత్రార్థంతేరం కినువయతనం 

స్వాదితి ప్రాప్తం. కస్తాత్ ? 'అమృతసై ౪౫ 1 నేళుంతి శ్రావణాత్ . పార 

వాక హి లో కే నేతుః పృఖ్యాతః. న చ పరస్య బ్ర వాసః పారవత్త (౦ 

శ కమభ్యువగంతుం “అనంతమపారి మితి శ్ వ్ణాత్, అర్థాంత ₹ 

చాయత నే పరిగృహ్యమా ణో స్మృతి ప్రసిద్ధం వ్ర థానం పరిగ్భహీ 

తవ్యం, తస్వ టా  కారణత్వాదాయతనత్ వవ తః శ్రుతి ప్రనిద్దో లె 

వాయుస్స్యాత్ “బాయురాగవ గౌతమ తతూత్ర, ౦ వాయునా వై 

గౌతమ సూత్రైణాయం చ లోకః పరళ్చ లోకః సేర్వాణి చ భూళానీ 

విరాట్ ప్వాణెస్సనై_ ఏస్పవహా మనస్సూత్రాత్మకం చ కారాదవ్యాకృతం కారణం పీఠం 

కల్పితం వదవవా దేన త మెవాధిష్టా నా తానం (చృశ్యగ ఖిన్నం జానథ శృవణాదినా 

అన్యా అనాత్మ వాచో విముంచథ విశేషేణ నిశ్శేషం త్యజ వష వాస్వమోకపూర్వ 

కాత సాకు త్కారోఒమృశన్య మోతమస్యాసారా పొరదుర్వారసంసార వారి భే వరపా 

రస్య సేతురివ సేతు; ప్రాపక ఇతి మా ాతృవల్ శ్ర శృతిర్తు ముక్షూనువది శతి. కత్రాయత 

నత్వన్య సాథారణథర్. స్య దర్శనాత్ సంశయమాహా__శత్కిమిలి. అమృశన్య 

బ్రహ్మణః సేతురితి పస్ట్యా బ్రవాణోభిన్న క్వేన సేతోః శ్రుత త్వా చెషశబ్ద పరామృష్టం 

ద్యుఖ్వాద్యాయకనమటబ్రమైవ సేతురిత్యాహ---అమృత స్యేతి. భేదశ్రవణా ల్ఫేతురితి 

శ్రవణా చ్చేక్యర్ణః తత్ర, ఛేదశ్ళవణం వ్యాఖ్యాతం సేతు శృవణం నయం వివృణోతి._ 

పారవానిగి. ఆనంకం కెలక$క్క అపారం బేశత, జలవిధారకముఖ్య సేతోర్డ )వాణా 

సంఛవాల్ గాణ సేకుగు హౌ కర్తమే ముఖ్యసేత్వవి నాభూత పారవ త్త పగణవా చేవ 

కళ్చిత్లా )వ్యా్యాః. నతు ము ఖ్యస్యానియతవి ధారణగు ౫ వానీశ్వర ఇవి భావక. యథాలోశే 

మణయకి సూత్రణ గ్ర గ థితా ఏవం హేగాళమ నమపష్షిలింగాత్య కవాయునా స్థూలాని 

సర్వాణి ణి సందృష్టాని గ్రృథితాని భవంతీతి శ్రుక క్యర్ణః. ఆత కృ కద్లాక్సకర్వలు మయం క్త 

ఓ కా్యాయశనమన్యది తా శ్నీహ్య సమాధానా దాశ్తే మనంగ తొ రా జవ క క్రృమస్థసా ధారణశబ్దస్య 

వాక్యశే ఆపస్థద్యూము- త్వాదినా బ్రవ్యపర తము క్తం, తద్వదత్రాపే ఊప, క శ్కనున్భసాథార 

కాయతనత్వ్టస్య “అఆ ఒకనై స్థ్రష సేతుకో ఇతి వాక్య శేష్థ సేకుక్వ లిం పరిచ్చిన్న 

వ,ధానాదిషరత్వమ స్తీ తి దృష్టాంతసంగత్యా వా ఇదమధికరణమారభ తే 
- గో జో కం అ అత్ర, ఫూర్వవమే వ, ఇానాద్యుపా్ట్రి, సద్దాం లే బ్రవావమితికితి ఫల భేద? 



220 రత్న పృభాభూషి తె, ఇంకర బ్రృహూనూత, భాషే [అ. ౧. 

సందృష్ధాన్ ఛవంతితి. వాయోరపి విధారణత్వ క వణాత్ . భారీరో వా 

స్యాత్, తస్యాపి భో _కృృత్వాద్బోగ్యం ప్ర పపంచం వ్ర త్యాయతనతో ్యవ 

వ_త్తరితి వవం స్రాప్త ఇదమావా.---ద్యుఖభ్వ్యా ద్యాయతసమితి. ద్యాళ్చు 

భూశ్చద్యుభ్యా ద్యుభ్వావాది యస్య తేద్ద్యు భా(గి. యచెతేదస్తీ౯ వా 

క్వెద్యా! సృ థివ్యంతేరియుం మనః ప్రాణా వ్ర ల్యేవమాత్త క్షం జగదోత తన 

నిర్దిష్టం తసార్థియతనం పరం బృహ భవితుమర్థతి. కుతః! స్వళ భ్రాత . 

ఆత శ బ్లాదిత్యర్థః. ఆత శబ్లో హహ భవతి 'తమేవెకం జానభ ఆతాని 
చాత 6 థి దీ యు ఎ ది 

మితి. ఆత శబశ్స పరమాత పరి గ హే సమ్నుగవకల్పతే నాళ్గాంతరవరి 
ఈ ట్ 3 U0 లీ థి 

గృహే. క్వచిచ్చ స్వళబ్దేనైవ బ్రహణ ఆయతనత్వం శ్రూయలె__ 
“సన్తూలాస్సో మ్యుమాస్పర్యాః వ్ర జాస్సృదాయ తనాస్సల్ప్రంతిజ్ఞా ఇతి, స్వ 

త ల్లైనైవ శాహా పురస్తాదుప పరిర్రాచ్చ ఇ, ఇ. హా సంకీ రతం పురుష ఏ వెదం 

విశ్వం కర్మ తపో బ్రహ పరామృతోమితి,' ద సూ పెదమమృతం పురస్తా 

దహ పక్నాద్బ)హ దటీణతశ్నొ త్తరేణేతి చ. తత్ర త్వాయతనాయ 

మిత్యత ఆవాశారీరో చేతి, సద్వితీయ తేన, సేతుశబ్దోవ పనై శ్చేత్యర్థః. న న్వాల్మే 

శబ్దో జీవే సంభవతీత్యత ఆహ---ఆత్త్మ శబ్ద శ్చతి, ఉ పాధిపరిచ్చిన్న స్య జీవస్య సర్వవస్తు 

ఇమ్కత్యేక్త సం ముఖ్యం నా స్తీక్యర్ణః, ఊప క్రమస్థసా ధారణాయశనక్వస్య గ సేతుక్వ 

లింగాత్ వ థమ శ్రుతాళ్యశ్రు త్యా (బవ్మాత్వనిశ్చయ ఇతి భావః, స్వ్పశ బ్లా దిత్యస్యా 

్టాంశరమాహ- -క్యచిన్నేతి. మ్రజానాముత్పత్తే “స బేవమూలం స్థి తావాయ శనం లయే 

వతిష్ట్రతి బృవావాచి సత్పచేన ఛాందడోగ్యే బ్ర బ్రహణ ఆయకనత్వశ్రు తేరత్రావి తే 

న .. ఆర్థాంకరమావాన్వళబ్దేని వేతి, యస్వీ డ్ ఇ రెలి వాక్యాత్ స్రారోష్ష త్తర 

"క్యయోాక పురుష బ బ్రహాదిశ జైన బృహ్హాసంకీర్త రనాన న భ్యషావ్ దహ 

ఎరుపు ఇతి ఫూర్వవాక్య౦ం బ బ్ర, హౌ వెత్యు శ్రరవాక్యం, సర్వాను ది 

జ్ర "హై వెత్యర్థఃః ఊఉ శశేణో క్రరస్యాం దిశి ఉదాహృుక వాళ్యస్య సవిశేషబ్ర ప్యావరత్వ 

ఇ = త్ర < " సై మాశంక్య వాక్యం వ్యాచ ప్రేాశ త్ర త్యాదినా, సామా నా ధికరణ్యాద్వి చిత్ర, ఆెలి 

ముండే శూయలె-__ యస్షీ క ద్యాః వృథినీ చాంకరిత్ మోకమ్, , ,"ఇ త్యాది. తత్ర, 
చ వ్ల జ “న్నే జగ ద్యుభ్వాడీనా మోత ల్వేన కించిదెయతేనం (వృతీయ ఆ, తత్కం చ, ధానం, ఉత జీవం, 

యి = లుల ఇగ ల ఆవోన్విదృ, హూ లి సంశయె, (వ థాగాదిరితి ఫూర్వః పడీ 8, సెద్ధ"ంళన్తు---ద్యుఖ స్వ 

ద్యాయతనం ' చ్యౌాశ్చ భూశ్చ ద్యుఫ్వొ, ద్యుభ్వా ఆది యస్య చ్యాః వృథివ్యంకరిత 
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తనవద్భావ శ్ర న వణాశత్ “సర్వం బ్ర బతి చ సామానాధికరణ్యాతీ . 

యథా హృనే కాత ప్రో వృతి కోలా స్మ_ంథో మూలం చేత్యెవం 

నానారనో విచిత్ర, అక్రేత్యాళంకా భవత్కి తాం నివ ర్రయితేం సావ 

ఛారణమాహా...తమేెవై కం జానథ ఆత్తానమితి. ఏతదు క్షం భవతి న 

కార్య పృవంచవిశిభ్రోఒపి చిత్ర ఆత్మా వివేయః. కం తరి 
నజ ర్ యా 

పంచం విద్యయా "ప్రవిలా ావయంతః తమేవై కమాయతనభూత 

మాశానం జాసీశై కళసమితి. యథా-యసీ న్నా దేవద త్త స్తదానయి 

అని ద్వాకృతం 

క్ ఆసనమేవానయతి న దెవవత్తం తద్భదాయతనభూతనై Q 

న తేన విజ్ఞయత్వ మువదిక్యతే వి కారానృ తౌభిసం థానస్వ 
Pol ఖై & DS ల 

"వ యాం? “యు న ఇ వ C0 ఇ బాపవాదకోూ yes తై మృతో ప్రస్ మృ త్యుమాషప్నోలి య ప్రహా గా 

నేవ వళ్యల త్. సరం బ పాతి తు సామానాధికరణ్యం వ్ర వ వంచవిలా 
(7 చాటే 

వనారం నానేకరసతా వ తిపాదనారగ్షం *నయథా సే ఆధవఘనోః నంత 
~~) (ఫై ఎ . 

రొొ= బావహ్యాః కృత స్నా రసఘున ఏవైవం వా అ రఒయమాళత్మ "౭. 

వా డం ౫ 0 ధో Free చదు? నంతర5ొా౬ఒ బావ సో కృత్చ్నః సృజ్ఞానఘన ఐవి తేక రస తాత వణాత్. 

తసాద్ద్యుభాషద్యాయతనం వరం బహ, యత్తూ కం సుతు కుక జో నతో 
రాధి Ww = wy 

గ తో వప తెర ఏహణో2 రాంతనేణ ద్ఞభా(దాషయత ఏ పారవత్రొ స _్తర్బ హా? రంత సభ ద్వా నన 

కొ సర్వమోతం తమేవై క'మిక్యేవకారై కశభాభ్యాం నిర్విశేషం 

ముహు ళ్యుశ్త్వ్వా "పేౌశ్వంతరమావా---వికారాన్ఫ తేలి, ఏకారే అన్ఫ తే కల్సీతే అభి 

యు సం-ఫోజపీమా స త స్యానర్ధ భా పన సిందాశు కే శులేళ్చ హాటస్థసక్యం జేయ 

మళ్ళర్లక కథం ళర్షై సామాణాధికరశ్యాం క్రతాజారగంం బ హౌశళి. యకోరస్స 
దు 

స్టాణంరితి మణ్ యత్సృర్వం కబ్బ మే యాతి సర్ దశ సన 

న తు యద్భ)హ్హా హ్ కృృర్వమతి ME 

స యతి. లవణపింజ '2ంక 

5 e9 కరు. యువ్యవ "పారివ 

ere) 

హొ 

నో 
రల 
జ 

క 
ఇ 

ర్ వాలి అ చాన ఎం న మ ద న ల = 
ఎవను ల్ బులి అలై అచపచకరస చ 

రా ఖల 

ముఖ్య సేళశ్వప్యఖఫచారి తథాపే సేతోర్లలాదెబంధనరూవం యసిర్టథధారణం త చేవ వృఫిచారి 

కస్సు తద్వుభాష్షది, తస్వాయుతనం ఆధిఘోనం బావ కకక, స మాత్త్య కన్చ, తద్ద్యుభ్వది, తస్యాయతనం అథిస్టానం బ్రష్మైవ. కుళక$, స్వ 
పాూణో వాచకోయ ' న్ హణ" ఎ అత్త శబ్దః తమెవై కం జానథ అశ్రానం” ఇలి 



222 రత్న ప్రభాభూషితే, శాంకర బ్ర హనూ త్రభామ్యే [అ ౧. 

గా ఫి oY 5 న ర్న భవితవ్యమి తి, అత్రాచ్య లే-విధరణత్వమా త్రమత్ర, తుశుత్వా విన 
య్య లే న పారవత్య్యాది. న హి మృద్దారుమరో లోశే నేతుర్టృష్ట 
అత్య త్రాపి మృద్దారమయ వన సతురభ్యుపగమ్య తే. నేతుళ బ్టార్జోఒవి 
విధరణత్వమాత్రమేన న పారవత్తాది షృయో బంధ నక ర్మణ; సతుళబ్ల 
వ్యుత్పత్తి. అవర ఆవా.__'తమేవైకం జానథ ఆలౌనిమితి.య దేతత్సం 
క రితమాత జ్ఞానం యవె తత్ “అనాం వాచో విముంచ ఖేితి వాగి _రికమాకృజ్ఞునం యనైైతత్ “అన్యా చథే”తి వాగ్ని మోచనం తద జ్రైమృతత్వసాధ నక్యాదమృతనై సహ సతురితినెతు శక్యా 
nT ౧ ఇ 7 ఇ హా ర న సంకి ర్ల కో నతు ద్యుఖస్వద ప్రయతనం. తత్ర యదు క్షం తుశ్రుతె 

ర్న పాణ ఒగ్థాంత నేణ ద్యూఖ్వాద్యాయత నెన భవితవ్యమి ల్యెత 
దయు_క్రమ్. 

{ 
త్రి 

© 

షట్ 

సూ, ముక్తి పసృపష్యవ్యప దేశాల్. cy 

వతళ్చ పరమేవ ద్ర వాద్యుభ్యాద్యాయతనం య స్థాన్ధక్తొవనృవ్య 

దేహాడిషనాత, ను అహమనీ తాత బుద్దిరవిదాష, తతస్తత్చూజనాచా చాట జి ఫ్యా యు లె — 
ళ్ ౨ చు డాలి చ జో 9 ల త్వే౭ి నేతువదా రిక దేశ త్వాద్దుణ ర్వేన గ్రాహ్యం నకు ప దార్భబహిర్ఫూశం పారవత్త్యా 

దికమి త్యావహా_అ తొచ్యత ఇతి, దృష్ట శ్వా శ్రద్ద) మేడతి | ప్రసంగమావాన హీతి: 
ఆత్ర శ్రుత" వరేణేతి శేషః, వి ధారణస్య శధ్ధిర్భ త్వం స్పుటయతి--- షీ షోల తి. సీనోలి 
బధ్నాతీతి సేతు పదాస్థెక దళ్ ఏ ధారణమి త్యర్థ 8, తథా చామృతపదస్య భావ, ధా 
శ్వాదమృ తక్వస్య సేతుక్వి ధారకం ద్రిహ్షోసెర వామృతత్వం నాన్య స్యెత్యర్థ 8. యద్వా 
ఇ భాష ద్వా థారో బ్రహ న సెళుళ పార్థః కం త్వవ్యవహిళం క్టైనమ్ త్యానా అవర 
లిం ఫలికేమావా=_క త్ర యదు క్రమితి. జ్జ సేలౌ నృహీ లే స తీత్యర్థం. 

౨2 ము కె రువస్ఫవ్యం వత్యశ్తే షన ప్రాష్యం యదృ్య్రవ్యా తస్యా తొ శ్తేరిలి 
శ్రాౌర్జ$. ముక్రి వ్రతియోగనం బంధం దర్శయ తి దేహాదిష్వి తి. తద్వివర్యయే కోతి 

స్థాదిత్యర్థ క, ఏవం చ ఉపక మస్థసా ధారణాయశనళ్వ స్య గాణ సేతుత్వలింగా 
శ్ కృశుక్యా (బ,వాపరత్వ మేవ, న వ, థధానాదివరక్వమితి భావః. 
ద్యుభ్వా ద్భ్యాయతనం బ్ర, హాక్యక్ర హాశ్వంశధమావా._ 
ముక్తె రువసృష్యం ముకోవస్ళజ్యం, భావ థానోఒయం నిర్దేశం, కథా చ 
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రాగః, తత్పరిభ వాదా దేహ, తదుచ్ళుదదర్శనాద్భయం మోహ 

త్యేవమయమనం త ఛేదో= నర్భ వ్రాతస్సంతతస్స ర్వేషాం నః ప్రృత్యతే 

తద్విపర్యయే ణావిద్యా రాగ ద్వేషాదిదోషము క్కైరువసృవ్య మువగ మరి 

మేతదితి ద్యుభ్వావ్యాయతనం పృకృత్య న్యవదేశ్ భవతి కథం? 

“ఫెద్య తే హృదయ గ్రంథిశ్భిద్యం లే సర్వసంశ యాః తీయంతే చాస్య 
5 యా అం 33 ఇ ఖా ¢ ఇ 

క రాణ్ తేన్మ౯ దృుస్వై పరానర బతు క ద్ర ఏతా యథా నదర్భి 

స్ప్టందమానాస్పము ద్రైఒ_స్త్పంగ చృంతి నావమురూవే వివూయ, తా 

విద్యాన్నామరూ పాద్విము క్షః పరాత్సరం వురుషమువైెతి దివ్యాిమితి. 
ఉం VY Va 5 ఏ bt కా న అగ 

్రవ్వాణళ్చ ముక్కొవసృవ్యత్వం ప్రసిద్ధం కొర్ర, యచా సర్వ ప్రము 
చ్యంతే కామాయజఒస్య పాది శ ఆ ఓ అభమరో౭.మృతో భఛవత్య త్ర 

బుధ wa శ్రి శి అర లాం జ రా న 

బ్రహ సమశ్ను త వత్యెవమాదా. వభ నాదీనాం తు న క దిన్గుక్ఫొవ 

సృృష్వత్వం వ,నీద్ధమ_్త్. అపి చ “తమేవైకం జానథ ఆత్మానమన్య్యా 

వాచో విముంచథతి వాగ్యిమోచన వూర్యకం విబ్రేయత( మిహ 

"అ ra a కదా ర్ న్న శ్నా ఖా వ అర్య లి జ దన్వైభ స్వద్య్బాయతనన వచ్వలె.తచ్చ శుత్యంత రె బవాణి దృష్ట్రం-- 

క్ 
ఇ 2 న్్ న్ (a జార ల! > 

డా క్షపంచడ్లో శాత కబంధనివృ తాత నా స్ట్ కమి శ్యర్థకి, యథా నద్యో గంగాద్యా నామ 

జ్ వ్ అ అర్య సే అ ఈ ౮4 క టల 

రూపీ వివాయ నముదాత నా లిష్టంతె తథా బ హోత వివపీ సంసారం విహాయ వరా 

త్కారణాదవ్యన్రాత్ వరం ఫూర్మ్మం సియంజ్యో తి రానందం హ్ షన ప్రావ్య 

తిష్ట తీ త్యాహ కథా విదస్చనితి, ఇదం వ, ధానా బె కింన స్యాదిత్యత ఆనా 

బువూణశ్చేతి. అసృ ముముత' ౩ హృదీతి పజేనాత భర్య త్వం కామాదీచాం నిర స్తం 

యదా కా: మావినివృ త్తిరథ కదా౭మృతో భవతి మరణ ాక్ష్టభావాన్న కేవలమనర్థ 

క్రి పా తిషన్నేవ ,బ పోనందమశు త్త నివ త్తి9 కెంళ్వ త, చేపా తిష్ట న్నేవ బ్రహ ందమశ్ను త ఇక్యర్ణ3. వింగాంతత 

మాహ---అపీ వేతి. ధీరో వివే త మే వాత్రానం విజాయ విశుద్దం లత్యువదార్గం 
Ca య థి 

జాతా వా క్యార్తజ్తానం కుర్యాత్ . జానారి నో జాన వ తిబంధకకర కాండాచేశె గ్ 
షా థిఇ్లా ఇ థి 0 యూ హ్ 
ముఖ్యమాహ= నేతి. బహానితుు క్యా అలా చేష దాంకశబ్దానంగికరో తి, “ఆమో 

సానాని వర్లానామురఃకంఠశ్ళిర స్తథా, జిహాషమూలం చ దంతాశ్చ నాసీకోమో చ 
ర లం త ల 

న “తథా విద్వాన్నామరూపాన్వెముక్తః పరాత్పరం పురుషముపైతి దివ్యం” ఇతి బవాణో 

2._వి ద్యాత త్కా-ర్యసకలానర్జో వెద ద్వారా ము క్రపావ్యృత్వస్య వ్యవదిశ్యమానత్యాల్ . 
(గ 

అతో ద్యుఫ్వా ద్యాయతనం బ్ర హ్జౌ సెత్యర్థః, 
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రాగః, తత్పరిభ వాదా దేహ, తదుచ్ళుదదర్శనాద్భయం మోహ 

త్యేవమయమనం త ఛేదో= నర్భ వ్రాతస్సంతతస్స ర్వేషాం నః ప్రృత్యతే 

తద్విపర్యయే ణావిద్యా రాగ ద్వేషాదిదోషము క్కైరువసృవ్య మువగ మరి 

మేతదితి ద్యుభ్వావ్యాయతనం పృకృత్య న్యవదేశ్ భవతి కథం? 

“ఫెద్య తే హృదయ గ్రంథిశ్భిద్యం లే సర్వసంశ యాః తీయంతే చాస్య 
5 యా అం 33 ఇ ఖా ¢ ఇ 

క రాణ్ తేన్మ౯ దృుస్వై పరానర బతు క ద్ర ఏతా యథా నదర్భి 

స్ప్టందమానాస్పము ద్రైఒ_స్త్పంగ చృంతి నావమురూవే వివూయ, తా 

విద్యాన్నామరూ పాద్విము క్షః పరాత్సరం వురుషమువైెతి దివ్యాిమితి. 
ఉం VY Va 5 ఏ bt కా న అగ 

్రవ్వాణళ్చ ముక్కొవసృవ్యత్వం ప్రసిద్ధం కొర్ర, యచా సర్వ ప్రము 
చ్యంతే కామాయజఒస్య పాది శ ఆ ఓ అభమరో౭.మృతో భఛవత్య త్ర 

బుధ wa శ్రి శి అర లాం జ రా న 

బ్రహ సమశ్ను త వత్యెవమాదా. వభ నాదీనాం తు న క దిన్గుక్ఫొవ 

సృృష్వత్వం వ,నీద్ధమ_్త్. అపి చ “తమేవైకం జానథ ఆత్మానమన్య్యా 

వాచో విముంచథతి వాగ్యిమోచన వూర్యకం విబ్రేయత( మిహ 

"అ ra a కదా ర్ న్న శ్నా ఖా వ అర్య లి జ దన్వైభ స్వద్య్బాయతనన వచ్వలె.తచ్చ శుత్యంత రె బవాణి దృష్ట్రం-- 

క్ 
ఇ 2 న్్ న్ (a జార ల! > 

డా క్షపంచడ్లో శాత కబంధనివృ తాత నా స్ట్ కమి శ్యర్థకి, యథా నద్యో గంగాద్యా నామ 

జ్ వ్ అ అర్య సే అ ఈ ౮4 క టల 

రూపీ వివాయ నముదాత నా లిష్టంతె తథా బ హోత వివపీ సంసారం విహాయ వరా 

త్కారణాదవ్యన్రాత్ వరం ఫూర్మ్మం సియంజ్యో తి రానందం హ్ షన ప్రావ్య 

తిష్ట తీ త్యాహ కథా విదస్చనితి, ఇదం వ, ధానా బె కింన స్యాదిత్యత ఆనా 

బువూణశ్చేతి. అసృ ముముత' ౩ హృదీతి పజేనాత భర్య త్వం కామాదీచాం నిర స్తం 

యదా కా: మావినివృ త్తిరథ కదా౭మృతో భవతి మరణ ాక్ష్టభావాన్న కేవలమనర్థ 

క్రి పా తిషన్నేవ ,బ పోనందమశు త్త నివ త్తి9 కెంళ్వ త, చేపా తిష్ట న్నేవ బ్రహ ందమశ్ను త ఇక్యర్ణ3. వింగాంతత 

మాహ---అపీ వేతి. ధీరో వివే త మే వాత్రానం విజాయ విశుద్దం లత్యువదార్గం 
Ca య థి 

జాతా వా క్యార్తజ్తానం కుర్యాత్ . జానారి నో జాన వ తిబంధకకర కాండాచేశె గ్ 
షా థిఇ్లా ఇ థి 0 యూ హ్ 
ముఖ్యమాహ= నేతి. బహానితుు క్యా అలా చేష దాంకశబ్దానంగికరో తి, “ఆమో 

సానాని వర్లానామురఃకంఠశ్ళిర స్తథా, జిహాషమూలం చ దంతాశ్చ నాసీకోమో చ 
ర లం త ల 

న “తథా విద్వాన్నామరూపాన్వెముక్తః పరాత్పరం పురుషముపైతి దివ్యం” ఇతి బవాణో 

2._వి ద్యాత త్కా-ర్యసకలానర్జో వెద ద్వారా ము క్రపావ్యృత్వస్య వ్యవదిశ్యమానత్యాల్ . 
(గ 

అతో ద్యుఫ్వా ద్యాయతనం బ్ర హ్జౌ సెత్యర్థః, 
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సంభవతి త థాప్వు పాధివరిచ్చిన్న జ్ఞానస్య సర్వజ్ఞ ఆస్వాద్వసంభ వే సత్య 

స్థా దేవాతచ్చళ్షా త్ప్రాాణభ్ళదపి న ద్యు భాషద్యాయతన ల్వేనా శ్రయి 

తవ్యః. న చో పాధిపరిచ్చిన్న స్యావిధోః ప్రాణభ్ళతో ద్యుభ్వ్యాద్యాయ 

తనత్వమవి సమ్యుక్చంభ వతి. పృథగోగక రణము త్తీరాక్టం. కుతళ్చ న 

ప్రాణళృద్ద్యు భాద్వాయతన త్వెనాశ్రయిత వ్యః? 

సూ, ఇదవ్యప దెశాచ్చు. గం 

భేదవ్యవదేశ న్చెహ భవతి “తమేవైకం జానథ ఆత్తాని మితి 

యజ్ఞాత్భభఖ "వెన. తత్ర ప్రాణభృత్తావన్తుముము త్వాత్ జ్ఞా జాతా, వరి 

మదాత లేశబ్దవాచ్యం ఏ బ్ర హా జయం ద్భు ఖదా్యయతనమితి గమ్య తే 

న ప్రాణభ్ళతి. కుతశ్చ న పాణభద్ద్యు భ భాగద్యా యతన బెరనాశ్రయి 
( 

తవ్వుః? 

అస అస జో సూ. ,పకర కాల్. ౬, 
పకరణం చేదం వవమాత నః *కపీ ౯ నుభగవో విజాతే సర్వ 
© ఆ డా వ 

నర్వజ్ఞ వదసమానాధికరణ ఆత్త శబ్దో న జీవవాచీక్యతచ్చబ్ద స్తసాదిత్యర్త8, నను “నాను 
మల్లా శీ 0 [రుచి (థి 

మానప్రాణభృ తావకచ్చ్భఫైా ది ల్యేక మేవ సూత్రం కిమర్థం న కృతం, ఉఊభయనిరాన 

అద్య ఉల ర ఆర మ్, అం వ్ ఊలోశకశ్వాదిక్యక ఆహ పృథగితి. యోగః సూత్రం, ఉక్సరనూ త్రస్థయౌతూ 

నాం జీవమ్మా క్రనిరా సేనాన్వయేఒఒపి సుబో ధార్థం ప్రా ఇళ్ళచ్చేతి పృథక్సూ త, కరణ 

మిక్యర్ల 8. 
ల 

౫. తానేవ హహాతూనాకాంకొ ద్వారా వ్యాచ ప్రే---కుతశ్చ నేత్యాదినా, 

నను తర్హి శారీరో ఒస్తు ద్యుభ్వాద్యాయతనం, తన చేతన తాది యో గాది త్యా 

శంక్యాహ--- 

ప్రాణళ్ళల్ శారీరో2పి న ద్యుభ్వద్యాయతనమ్, కుతః, ఆఅశచ్శష్టై చేవ, ఇ 

రస స్పై సర్వజ్ఞ త్యాసంభవాత్. త తా ధారణ ఆత త్య శబ్దో౭కచ్చబ్ద వవ, 

శారిరనిశానే ఊాత్వంకరమాహా త్రి సూ టై = 

“తమేవైకం జానథి ఇతి కాళ్ళే యఫఖా వేన జీవపర యో ర్ఫే దేన వ్యవదిశ్య 

మాన శ్వాదిళ్యర్ణః, 

gE సన్ను భగవో విజ్ఞు తే సర్వమిదం విజ్ఞుకం" ష్ఞ్రాక్యువక్ర కనూల్ బ్రవ్యణః 



226 రత్న ప్ర, భాభూషిలేే శాంకరబ్రహాసూత్రభామ్యే. [అ.౧. 

మిదం విజ్ఞాతం భవతీ” త్యేకవిజ్ఞా నేన సర్వవిజ్ఞానా వేశుణాత్. పరమా 

తృని హి సర్యాత్మశే విజ్ఞాతే సర్వమిదం విజ్ఞాతం స్యాత్, న కేవల 

పాణఛ్యతి. కుతళ్చ న ప్రాణభృద్దు భ్వద్యాయతన ల్వేనా శ్రాయితవ్యః* 

నా 9 
సూ, సైల్యేద నా ఖ్యాం చ, ౭ 

ద్యుఖస్వద్యాయతనం వృతి “ద్వా సువర్ణాసయుజాసఖా యే” 

త్యత్ర, స్థిత్వదనే నిర్చిశ్వెత. “తయోరన్యః వ్స్పలం స్వాద్వ గోతి కర్న 

ఫలాశనం అనశ్నన్నన్యో అభి చాక లీలి త్యాదానిన్యేనావస్థానం, 

తాభ్యాం చ స్థిత్యదనాభ్యామిాశ ర మ. త్రశ్ఞై తత్త గృహే, యతి 

చేశ9రో ద్యు భ్యాద్యాయతన ల్వేన వివమేతః తత_స్హనర్ది సృకృతసద్ది 

మే త్రజ్ఞాత్పృథ గచనమవకల్చ తే, అన్యథా హ్య ప్రకృతవచనమాక 

స్మికమసం బద్ధం స్యాత్ . నను తవాపి మె శ్రజ్ఞన్యశ్వ రాత్పృథగ్వచన 

మారన మున వస జ్యెత న తస్యావివతీతత్వాత్ . తె త్రజ్ఞో హా 

కర్త తన భో క్సృృల్వేన చ వ్రతిళ రకం బు గాద పారిసంబంధ 

ల్ కత ఏవ వసిద్ధః నాసా శ్రుత్వా తాత్స రణ వివమ్వీ తె. § 

యద్యపి విశుద్ధ చృత్యగాశత్తెవా త్ర ష్టేయః తథాపి జీవత్వాకారేణ జ్ఞాతున్చేయాటబ్బి 

దాన్న డర్లేయరూవత్వమిశ్యర్గః. ఏవం చ జీవత్వలింగవిశిష్ట తేన జీవస్య ద్యుభాంది 

వా క్యార్ధత్వం నిరస్యలే న శుద్ధరూేణేలి మంతవ్యమ్. = 

౭. నను స్థి ల్యే శ్వరస్యాదనాజ్ఞీవన్య చద్వానువశ్లే శ్య త కావవి ఈశ్వర ఆయతన 

కేన కిమర్గ్భం ్రావ్యా ఇత్యత ఆహా---యది చేశ్వర ఇలి. అత్రేశ్వరళ్ళుడ్ధచిన్యాతో, 

కావ్యూః. న సర్వజ్ఞ త్వాదివిశిష్ట్రః తసాాత్రావ్రతి పాద్య తాల్ . కథాశ్నాప్తతిపాద్యార్థ 

ర్యాకసాన్మ భ్యే వచనాసంభ వాదాద్య్భ వాక్యేన గృవాణం కార్టమితేస్టభిసంధికః. తయా 

జ్ఞాత్వా శంకళలే.__నను తవాపీతి. బ్రవ్శాస్వదావ ప్రతి పాదనార్థమకస్తాద ప్ర కృకస్వాాపి 

లోక ప్ర సీద్ధస్య జీవస్యాను వాదసంభవ ఇతి వరిపారతి--- నేతి, నను ద్వానువ్వైత్య త్వ 

వవేదం ప్రకరణమ్. న హీ శారీరజ్ఞైనాల్ సర్వవిజ్ఞానం నంభవలి. తస్తాత్స్రకరణాదషి 

న శారీర ఇత్యర్థః. 

“ద్వా సువర్హా” ఇతి మంత్రే “అనశ్నన్నన్యో అభిచాకశీతి' ఇత్వౌదాసీన్య్వేన 

సితిః; పరమాత నో నిర్లిశ్య లే, .“తయోరన్యః పీవ్పలం స్వాద్వ వి ఇతి అదనం శాడ్ 
థి క ఖీ ద | బావి 
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రస్తు తోకతో వ వ్రసీద్ధత్వాతి శ్రుత్వా తాత్పెర్యుణ వివమ్యుతే బ్రతి న 

తస్వాకసీ కవచనం యు క్షం. “గువోం వవిప్రావాత్మన" ప్” త్ర 

ప్యుతద్దర్శ్మితం. చ్యాసుపన్లేత్యస్యామృచి "ఈశ్వర కే రజ్టాన్యనేశే బ్రతి, 

యదావ్ వైంగ్యుపనిషత్కృ తేన వ్యాఖ్యా నెనాస్యామృచచి సత్వ మే తే 

జ్లావుచ్వేలే తథాపి న విరోధః కశ్చిత్ . కథం! ప్రాణభృదిహ ఘుటాప్ర 

చ్చిదృవత్సత్వాద్యుపాధ్యభిమాని తేన ప్రతిశరీరం గృహ్యుమాణో 

ద్యుభాషద్యాయత నం న భవతీతి వ,తిపిధ్య తే, యస్తు సర్భశరీశే 

షూపాధిఖిర్వినో పలమ్య తే వర వవ స భవత్. యథా ఘటాదిచ్చి ద్రాణ్ 

ఘటాదిభిరుపాధిఖి ర్వినోవలతమ్యమాణాని మవోఃకాళ ఏవ భవంతి తేద్న 

త్పాాణభఛ్ళుతః పర స్థాదన్య త్యానుపవ త్తెః ప్రతిపేధో నోవవద్య ల తప్పా 

త్పతాద్యూ పాధ్వభిమానిన వవ ద్యుభాషద్యాయతనతగ వ తి మె,ధః 

త స్టాత్చర మేవ బ్రహ్మా ద్యుభాషదార్టియతనం. తచేతత్ 'అద్భృశళ్వ త్వ్వాది 

గుణకో ధరో డరిత్య నేనై వ సిద్ధం, తస్వ్యైవ హీ భూత యోనివాక్టిసక్టి 

మధ్య ఇదం పఠితం----"యస్వి౯ చ్యాః పృథివీ చాంతరితుిమితి వ్రపం 

చార్భం తు పునరువన్య స్తం. 

బుద్ధిజీవయోరు త్తే; కథ మిదం సూత్కమిత్యత ఆపహా---గహామితి, స్థిక్య దనాభ్యామోశ్వర 

కేకృజ్ఞ యూరనువాదేనై కం దర్శికమిత్యర్థ 8. నన్వ్యత్ర జీవేశౌ నానువాద్యా వైంగి 

జ పళ అర గ జ్య § నార జ వ్య్యాఖ్యావిరో | ధాదతస్ఫూ శ్రాసంగ తిరిత్యత అవహా-యదాపిలి. తదాప్ సూత, న్యా 

నంగతిర్నా స్తిత్యర్థః. అదన వాక్యేన బుద్ధిమనూ ద్య స్థీతివాశ్యేన బుస్ధ్యాదివిలకణశుద్ద 
m 

కు వృక్యగ్శిక్ణాణో జ్ఞ యస్యోడ్తేస్ట్యభ్యాదివాగ్యో కేస్ శ్రావ్యాం న్ బుద్దునిప వహితో జ్వ 

ఇతి స సూ త్రసంగతిమాహ-_-కథి మీత్యాది నా. నన్వత్రానుప వహితో జీవ ఊకో నవ 

బహౌత్వత ఆవా---య స్పి్వతి. పౌనరుక్త్యం శంక తే__కచేళదితి. 

_ అ ను స్త జం అన డ్ లం వాళక్యస్య బ్రృవాపరత్వమిత్యర్థ: సమాధ ర్త ్రసంవార్థమితె. సేతుశబ్ద వ్యాఖ్యా నే: 

ర ఆ సవం అన న్ ఇ శక పోక అర అడ 
భూతయో నే; వృత్యగాత్శ త్వస్ఫుటికరణార్డ మిత్యర్థ 3 తస్త్థానుండ వనిషళ్ ద్రవ్యాణి 

సమన్వి లేతి సిద్ధం. ఇతి వ్రథధమాధికరణమ్, 

రన్న, అతః పసిత్సదనాభ్య్నాం న శారీరో ద్యుఖ్వెద్యాయతనం, ఆపి తు పరం బ పూ న్య స్థిక్యదశాభ్యా లీల ఏరి ] on 
వేం సిద్ధమ్, " 
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సూ. భూమా సం ప్రసాదాదధ్యుప బశాల , రాం 

బ్రదమామనంతి “భూమా తేషవ విజిజ్ఞానీతవ్య” ఇతి, “భూదూనం 

భగవో విజిజ్ఞాసి ఇతి. “యత్ర, నాన్యత్పళ్యతి నాన్వచ్చృణో తి నాన్ను 

దిషజానాతి స భూమా, అథ య త్రాన్యత్సశ్యత్యన్యచ్చ ఎణోత్యనవ్దిడ్వి 

జానాతి తదల్బ మిత్నొది. తత్ర సంశయః, కిం ప్రా భూమా సా 

దాహో సిత్సరమాత్తే తి. కుతస్పంశ యః! భూమేతి తావద్భవాాంత§ 

మధిధీయ తే. “బహోర్ణోపో భూ చ బహోేళి (పా. ౬. ర ౧౫౮ ఆతి 

భవూూమళ బ్లసర్టి భావ వ్రృత్యయాంతతాస్మరణాత్ . కిమూత్త్మకం నున_స్త 

దృవుత్వమితి విశేమాకాంతాయాం “ప్రాణో వా ఆశాయా భూ యా” 

నితి సన్ని థానాత్చాాణొ భూ మెతి వృతిభాతి. తథా “శ్రుతం చూస్టిన 

౮ భూమాసం ప్రసా దాదధ్యువ దేశాల్ . ఇాందోగ్యుము దాహారతి..ఇద మితి. 

నాల్పే సుఖమ స్తీ భూమైవ సుఖం తస్తాన్నిరతిశయను ఖూర్జి శా భూమెవ విచార్య ఇతి 

నారదం యతి సనతు్కు-మానేణోశ్తే సతి నారదో బూ ల-ాభూమానమితి. భూ మ్మా 

లషణమద్వితీయత్వమాహ యత్ర తి. భూమల క్షణం పరిచ్చిన్న లమీణో క్యా నుట 

యతి అథో లి. అత్ర, సంశయచిజం వశ్న ఫూర్వకమాహకుత ఇతాన్దిది నా. 

బహోర్భావ ఇతి విగ్యహే “వృథ్వాదిభ్య ఇమని” జితి ఇమనిచ్చ)త్యయే కృతే 

““బవోర్జోపో భూ చ బవో”రితి సూ్రైణ బవో; వర స్యేమనిచ్చ)త్యయు స్యా జే 

రికారస్య లోపస్సా స్టీల్ బవోస్థ్సా సే భూ ఇశ్యాదేశశ్చ స్యాదిత్యు డే రూ మన్ని తి 

శబ్దో నిహష్పన్నః, తస్య భావార్థ శేమనిచ్చ) క్యయాంత త్వాద్బహుక్వం వాచ్యం. తత్కాం 

రి కమి త్యాకాంమైోయాం సన్నిహిత ప్ప కరణస్థః ప్రాణో ధర్మ భాతి. వాక్యోవ్య క్కన స 
cp 

తాపీ స్వ ప్రతి పాదనాపేమ్ ధరి ల్వేన భాతీతి సన్నిహితవ్యవహిత ప్ర కరణకా ఖా స్యాం 

నంశయ ఇత్యర్గకి, పూర్వమాళ శబ్దాత్ ద్యుభ్ప్టద్యాయతనం బ్రబ్లాత్యు క్రమ ముకం 

తరతి శోకమాత్మవిదిత్య బృవాణ్య ప్యాత్మ శబ్ద (వృయాగా దిత్యా శే వసంగ త్యానూా ర్వ వతు 

యతిప్రాణో భూమేతి. ధర్మ ధరి ణోర భేదాత్ సామానాధికరణ్యం (దృష్రవ్యం- 

ఆం యే, లు "ఇ ఎ 

ఫూర్వమాత్మ శష్టాత్ ద్యుభ్వెద్యాయతనం బాత్యు కమ్. తన్న; తరత 

3 చూ 9 జో ౧కే re ఆడో ద్ 

శో కమాత్మ విల్ ఇత్యత్రాబ,హాణి ప్రావేశావి అత్త శబ్ద ప్రయో గాది తనా మొవసంగ లద 

మాహా 

అత్ర వూర్వవక్నే ప్రాణోపాస్తి, సిధ్ధాం తే తు బ్రహ్యాధీరితి ఫలభేదః. ఇాందో 
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మేవ భగవద్దృశేభషి స్తుతి శొకమాత్తవి దితి త్తి “సో౭_హం భగవశ్నొ 

వామి తం మా భగవా౯ా శోకస్వ పారం తౌరయతిత ప్రకరణోశక్లొ 

లీ లి సే. ౨ జో వంకా, జ కష మై 

నాత్ పరమార్తే భూ మెత్యపి యల ల లలి కను దానం 

న్యాయ్యం కస్య వా వోనమితి భవతి సంశయః. కం తౌవత్సా వం? 

ప్రాణో భూమేతి. కసాత్? భూయః పళ్న వ్రతివచనవరంపరా దర్శ 
ల్ 

నస. యఖథాహా “అన్ని భగవొ నామ్నో భూయ” వ్రత 'వాగా్ట్రవ 

నావ్నో భూయసీతి ఈ తథా అ స్తే భగవో వాచో భూయి వ్రత, 

“మునో వావ వాచో భూయికితి ప నామాదిభ్యో వ్యా ప్రాణా ద్భూయః 

మ వివ, కు ఆవచన వ వాహాః వవ త్త నైవం వ్రాణాత్సరం భూయః 
టం 

వన ర హూ వః చాగాా మ్ల? ౧ వాద 

వమలేవ్రతేవ చనం దృశ్వోతే. అగ్ని భగ బ్రాణాద్మూయ ప్రతి 

“అదో వావ ప్రాణాద్భూయ' ప్రతి ప్రాణమేవ తే తు నామాడదిభ షి ఆశాం 

తెభ్యో భూ యాంసం ప్రాణో ఇ వా ఆశాయా భూయా” నిత్వాదినా 
(=. 

బు, 

5 

స ప వంచముక్తా పాణదరి నళ్చాతివాడదెత ౦ “అతివాద్నోనితి “అత 

వాద్య తె ప్రాయాస్నషహ్నా వీతే త్ఫభ స్టినుజ్ఞయ, “ఏవ తు వా 

తిపదలతి యస్స త్వెనాతివదతితి ప్రాణమవ్ర తమతవాదితమను ఎక్క షా 

బరిత్యజై రన ప్రాణ 0 సత్వాదిప పరంపర యా భూనమూానం సమవతారయకా, 

వ్రార్యో త్ర వక్షయోాః ప్రైణో పా సిష్పృహక్థుకం చ ఫలం క మేణ మంతవ్యం అర్ర 

ఇస్కశ్నం వినెవో కృఠిం? ఇనా ప్రాణా [న్న ఇత్యానా వస్తా త్వావనా = ప్రాణాద్భూయ “(ఏ 

ఇతి న దృశ్యత ఇతి ఫూన్వేణ సంబంధ$. నను విపతు వా అతివదతీ"తి తు శన 

ప్రాకొవు వ కరణవిచ్చేదాన్న ప్రాణో భూ మేక్యత ఆహ---ప్రాణ మె వేతి. నామా ద్వా 

శోంళాను హాస్యానలీక్య ప్రా హాసం క్ ష్టం వదతీత్యతిబాది ప్రా పాసవి త్త త్తం సమ” న. బై ఏ లో 

చైవం న కురా 

అక క ప్రా విదం, వవ ఇవి వరాముశ్న నత్నపచనథ్నానమనన శ దాది ర వర 
దిత్యుక్త కం విదం, ఇవ ఇ కు ల సా వక ర్ సి శ్ ధ 0 

wy 

శేన-చిల్. వే కృతే టై క్ బూ యాత్, నాహమతి హదీతృవ పూ 

జరాం ne భూ మోవదేశాన్న పృ వ కచరావి ఇ చ్చద. తుశబ్దోో నామాద్యు పె వాసక 

వాదిళ్వని రా సార్ట ఇత్యర్థః, భూమా లత్షణవచనం సుఖత్వమమృుకత్వం చ కే 

గే శూ, శరాయలేలాభూనూ. "న్వేవ విజిజ్ఞాసికవ్య ఇతి భూమానం భగవో విజిజ్ఞాస 

5 క వాం శక న 
ఇతి వ్ర నాన్యక్పశ్యతి... ఇత్యాది. తత్ర కిం ప్రాణో భూమ్మా ఊత వరమా 
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ళ్ ) ఢ్యా తళ 0 r= పాణమేవ భూమానం మన్యతి ఇతి గమ్యలె. కథం పునః ప్రాణే 

భూమి్ని వ్యాఖ్యాయమానే “యత్ర, నాన్ఫత్పళ్యత” త్యెత ద్యూమ్నో 

లత్ణపరం వచనం వ్యాఖ్యాయే లేతి, ఉచ్య లెసుషుప్యావస్థాయాం 

ప్రాణ గ _స్తేషమ కరణోషు దర్శనాదివ్యవవోరనివృ త్తిదర్శనాత్ సంభవతి 
౫9 ల “AMIN | ం పాణసాష పి య త్రీ నాన్యత్పళ ఏలే ల్వేతల్ల తణం. తథా చ శ్రుతిః 
ఫ్రా 

“నళ్ళణోతి న వళ్యతి త్యాదెినా సర్వకరణ వ్యాపార త్య్స్రమయ క 

రూపాం సుషుష్తావస్థాము క్యా “వ్యాణాగ్నయ ఏవైతని౯ వరే 

జాగృతి'తి తస్యా మేవావస్థాయాం పంచవృ ల్తెః ్రాకాస్య జాగరణం 

ద్రునతీ ప్రాణ ప్రథానాం సుషుష్థావస్థాం దర్శయతి. యచ్చ తదర్భామ్న 

స్ఫుఖత్వం శ్రుతం “యో వై భూమా తత్పుఖిమితి తదవ్యవిరుద్ధం 

“యక్రేష చెవస్న 1ప్నాన్న పశ్యతి అశ్రైతస్ని౯ శరీరే సుఖం భవతితి 

సుషుషప్తావగ్థాయా మెవ సుఖ శృవణాత్ , యచ్చ “మో వై భూమా 

తదమృతిమితి, తేదవి ప్రాణస్యావిరుద్ధం, “ప్రాణో వా అమృతిమితి 

శ్రులేః కథం పునః ప్రాణం భూమానం మన్యమానస్య 'తరతి న్లోక్ర 

మాత్మేసిదిత్యాత్మ వివిదిషయా ప్రక రణస్యోక్టైపనముపవ ద్యెత, ప్రాణ 

ఏవేవాక్ర' వివకీత 9తి ట్రూమః. తథా హీ, ప్రాణో హూ పితా మః 

5 దార అల మాం న్యం ద్ద ప్రాణో మాకా పాణొో భ్రాతా ప్రాణస్స (సా ప్రాణ ఆచార్యః ప్రాణో 

శ వూర్వకం యోజయతికథం పునరిత్యాదినా. స్రాణగ స్తే ప్రాణో వీశేము న 

కోతి నుష్పకి పురుష ఇతి శేషః. 'గార్హవతో్యోహ వా నపోఒ-ససానో వ్యానో=._నావ్ర 

కర్యవచన ఆవావనీయః ప్రాణ ఇతి శ్రుశతేః, ప్రాణాఆగ్నయ ఇహ పురే శరీరే జాగ్రతి 

వ్యా పారా నవ తిష్టంతీక్యర్ణ 8. దేవో జీవక5 అథ తదా స్వప్నాదర్శనకాలే నుఖు 

శ,వణా క్పాాణస్య సుఖత్వమవిరుద్ధమి త్యన్వయః. ఆశ్ర పదేనోప క్రమవిరోధం పరి 

హరతి ప్రాణా నివెతి, చ్రాణస్యాత్ర శ్వం కథ మిత్యాశంక్య శ్రుత త్వాది త్యావా-_-- 

8 అర a అ ర్తి ( తథ్రావాతి. సర్వం సమర్పితమితి చ సర్వాధిష్టానం ప్రాణం స్వకరోతి గ్రుతిరిత్యన్వయ౩. 

అత ఆత త్వం ప్రాణేఒకీ ముఖ్యమితి భావః. భూమరూపవత్వం యోజయతి.నర్వాత్ల 

త్వేలి. సర్మప్తసాదశ బైన పాణం లశ్న్యితుం ముఖ్యార్థ ౦ దర్శయలతి=--సంపృసాద 

Yn. ఉందొ బగ జ నేతి. సంబేహా, ప్రాణ ఇతి ఫూర్వః వత్; సద్ధాంతస్తు--భూమా పరమా ల్రైవ, కుత 8౫ 
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బ్రాహణి బ్రతి ప్రాణమేవ స ర్యాత్మెనం కరోతి. “యథా 
వా అనా నాభి" 

సమర్పితా ఏవమేవాస్మి౯్ ప్రాణ సరం సమర్పితిమితి చ సర్వాత్మ 

ఆ్వారనా ఖినిద ర్శనా ఖ్యాం చ సంభవతి దై ప
ులాషాత్మి కా భూమన రపతొ 

ప్రాణస్వ, తస్తాత్సా9ణో భూమేల్వేవం ప్రాప్తం. తీత ఇదముచ్య లే, 

పరమా తై పహ భూమా భవితుముర్హృతి, న ప్రాణః. కస్తాత్ ! సంప, 

సాదాదధ్వువదేశాత్ -సంప్రసాద ఇతి సుషు వ్తిస్థానముచ్యలే సమ్య 

క్పంసిదత్యస్మిన్నితి నిరష్గచనాతి . తథా బృహదారణ్య] చ స్వవ్న 

జా గరితస్థానాభ్యాం సహ పాఠాత్ , తస్యాం చ సంప్రసాచావస్థాయాం 

ప్రాణో జాగ _ర్తితి ప్రాణ అత్ర, సం ప్రృసాదోఒభి వ్రేయ లే ప్రాణా 

దార్ల ఏం భూమ పదిళ మాన త్వాదిత్యర్థు. ప్రాణ ఏవ చేద్భూమా 

స్యాత్ స వవ తస్తాదూర్థ గమువదిన్యే లె త్యళ్షిష్ట మేవై తక్స్యాత్ . నహీ 

నామైవ నామ్నో భూయ ఇతి నామ్న ఊార్ల గముపదిష్టం. కిం తర్హి! 

నామ్నో ఒన్వద ర్థౌంతర ముపదిష్ట్ర వా ౧ *ఖ్యం “వ
ాగ్వావనామ్నో భూయ 

సత్తి తథా వాగాదిభోరి వ్యా ప్రాణాద ర్థాంతర మేవ తత్ర తత్రొక్ల గె 

ముపదిష్ట్ర౦, తద్వ త్వా ణాద వూ్యూర్ధ ముపదిశ్యమాన
ో భూమా, ప్రాణా 

దర్భాంతరభూతొ' భవితుమగ్స్యతి. నన్విహ నాన్సీ పృక్నకి అ స్టీ భగవః 

ప్రాణాద్మూయ బ్రతి. నావి వృతివచనమ్తి ప్రాణా ద్యావ భూయాజఒ 

 స్పీతి. కథం పొాణాదధిభూమోపదిళ్ తే పత్యుచ్వ ల! ప్రాణ
విషయమే 

వాతివాదిత్యము_త్తర త్రానుకృహప్యమాణం పశ్యామః, “ఏష తు వా అతి 

ఇతి, నవా విష విశస్మిక్ సంప్కసాడే స్థిత్వా పునరా ద్ర వతీతి చ యోగాచ్చు, 

తత్పదం సుష ప్తివాచక మి త్యాహ ---బ్బహదితి, వాచ్యార్థ సంబం ధాత్చా ణో లత 

ఇ త్యాహ---తస్యాం చేతి, అత్ర, సూత్ర, ఇతర్థ 8 భూమా ప్రాణాద్భిన్న 83 అత్ర 

ఛ్యాయే. శస్తాదూర్థ గముపదిష్ట తాష్టానాషమా చెరూర్ణ పముపదిస్థ్ర వాగ
ాదివది శ్యర్గ 8. విషమే 

అయ్, అద్య అం, జ్య అంగ 

పేతూ చ్చేదం బాధకమాహజా-ప్రాణ ఏవ చేదితి. స్వనై్యైవ స్వస్మాదూర్భ స ముకు 

దిన్లత్టమయు క్షం నామాదివ్వదృష్ట్రం చేళ్యర్భ 8. చ్వూత్వసిద్దిం శంక తేనన్ని హేతి. 
లు యు లు థి ఢి 

న్ < wr - వే 

ప్రకృత ప్రాణవిశ్చరామర్శక వీషశబ్దో న భవతి తస్య యచ్చబ్దపరతం క త్వన 

వ్ అర అ (1 జ 5 
అ పో వంశ 

సంప్రసాదాదధ్యుపదేశాల్ సమ్యక్వం సిదత్యస్మి క్. జీవ ఇతి సం పృసాదః, సుమ ప్ప స్థ 
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వదతి యస ల్యేనాతివదలతి, తస్తాన్నా న్ని ప్రాణాదధ్యువ దెళ్ స్తితి. 

అక్రాచ్య టె తే __న కావ త్నాణవిషయ నై్రైవాతివావెత్వనై ్రతీదనుకస్షణ
 

మితి శక్యం వ కుం, వనిశేషవాదాత్ , యస్పత్యే 1నాతివదతితి. నను విపేష 

వాదోఒప్వయం ప్రాణవిపయా ఏన భ విష్యల. కథం? యథా 
“సపో2 గ్న్ని 

ప్ో ర యస్పత్వుం వదలి” త్యు కిన సత్యవద నేనాగ్నిహో త్రీ త్ర తం, కన 

తర 7 అగ్నహో గ్రే, కైవ, తత్పత్యనదనం తన్ని హో త్రిణో విశెన 

ఉచ్యతే, తథా *వవ తు వా అతివదతి యస్పల్వేనాతివదతి” తు కి న 

సత్యవద నె నాతివాదిత్వం, కన తర్హి ప పృకృలేన ప్రాణవిజ్ఞా నెనైవ, సత్యే 

వస | గై 
వదనం తు ప్రైణవిదో వశెపో వివమ్యత ప్రతి, నెల బ్రూమః, శృుత్యర్థ 

సంచార ప్రసంగ 3s శ్రుత్వా హ్యత్ర నక్యవదనేనాతిపాదిత్వం 

పృతీయకె య స్ప త్వేనాతీవదతి సోఒతివదలతీతి. నాత్ర త్ర్రవిజ్ఞానగ్య 

సంకీ రృనమ స్తీ. ప్రకరణాత్తు ,ప్రాణవిజ్ఞానం సంబ భత. తత్ర వ్రకర 

ణానురో ఛేన వ్ర సంత్థిత్త స్యాత్. ప్రకృతవ్యానృ శ ర్చ 

తుశ బ్లో న సంగ చ్చేత “వషణతు వా అతివదితితి, * సత్యం నేన వి విజిక్షాని 

త్రవ్యమితి చ ప్రయశత్నాంతరక రణమర్థాంతరవివకాం 
సూచయతి. 

సత్యవాదివా చిత్వాత్. అతః ప్రాణ ప్రకరణం విచ్చిన్న మితి సూతునిద్ధిరి త్యాహ = 

ఆ త్రొచ్యక ఇతె, సల్యేనాతివాదిత్వం విశేష! తద్వతో య నిష ఇత్యుగై శర్న వ్రూశాష్టను 

కర్ష ఇత్యర్థః. య ఏవ ప్రాణవిదతి వదతీక్వచూద్య సనత్యం వడేతి విధానాన్న ప్రాణ 

చ ఏ క రణబి"క్ళేద ఇతి దృష్టోంచేన శంకలే--నన్వితి. నక్యశబ్దో ప్యాబాధితే రూఢో 

,వావాచక? తదన్యస్య మిథ్యాత్వాల్ . నత్వవచనే త్వచాధి తర్గ సంబం ధాల్దాతుణిక 

బీ నా శ్ర లత్యవచన విధిం త్యావా నేతి ట్రూమ ఇతి, కిం చ సత్యేన ల 2 హణాఒ_తి 

వదతీతి శోతీయా శ్రుత్యా బ్ర, హ్యకరణక్రమతివాదిక్వం శ్రుతం, తస్య ప్రశరణాద్భాథో 

న యుక్త ఇత్యాహంాశ్రై శుళ్యో హీళత్యాదినా, నాశ త సత్యవాక్వ ఇత్యర్థః. సవం 

సత్యేనేతి శ్రుశ్యా ప్రకరణం చాధ్యమిత్యుక్త్యూ సకుకట్టేనాని క దాధమావా 

వశృ లేతి. స పజిజ్ఞాస్యత్వలింగాన్స వూరోర్షక్తార్శిన్న మిత్యాహ సత్యం ల్వితి, 

వస్థా, తస్యాం ప్రా పాలో జాగర్రీతి సం పృసాదశచ్దేన ప్రాణో౭భిథీయ శే; ప్రాణాదథి 

ప్ర ణోవచేశానంకషం, 'ఏవ తు వా అకేపదతి యః సత్యేనాతివదతి' ఇని సు శాద్దేన 

ప్రణచాదస్యానతి వాదిక్వమళ్లి భాయ సత్యశబ్ద వాచ్యపరమాత్మ వాద
స్యాతివాదిత్వం బ్రు బువ 
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న్ని జగ జ అం నషా ళ్ లద అద్య బ్య తస్తాద్య ఖై క వేది పృశంసాయాం ప్రస్తుత యారీవవతు మహాభ్రాహణో 

యళ్చతురో వెదానధీతి వ ల్యేక వే దేభ్యోఒన్ధాంతరభూ తళ్చతు ర్వేదః 

వ్రళన్యతె తాదృ గేతవ్ట్రష్టవ్యం. న చ ప్రశ్న ప్రతివచనరూపయైవా 
స్థ్రాంతరవివతముయా భవితన్యమితి నియమో స్ట, పృకృతసంబం థా 

సంభ వ కారితే త్య్వాద ర్థాంతర వివమాయాః. తత్ర (ప్రాణాంతమను* "సనం 

శు ERS తూక్నిమరూతం నారదం స్వయ మేవ ననత్కువమూరో 
_ ప 
వ్యుత్పాదయతి. యశక్సాణవిజ్ఞానెన విశారాన్ఫతవిషయేణాతివాదిత్వ 

మనతివాదిత్యం తత్ “వవ తు వా అతివదతి యస్స త్వేనా తివదలి'తి, 

తత్ర సత్యమితి వరం బ్రహ్మోచ్యే పరమార్థ రూవత్యాత్ “సత్యం జ్ఞాన 
లి > ద్ ఇ మనంతం శ్రి స్తై త చ 'శ్రుత్వంతరాత . తథా వ్యు త్పాది తాయ నార 

ChB a a x రష ద బాలీ > దాయ నిా౭2హాం భ ౫ వస్స త్య్టనాతవదా నీ త్వేవం ప్రవృత్తైాయ విజ 

నాడిసాఢనపరంపరయా భూమానమువదిశ తి. తత్త యత్నా)ణాదధి 

సత్యం న_క్రవ్వం వతిజ్ఞాతం త చెపహ భూ మేత్యుచ్య్వత పతి గమ్యులే. 

5 _ reg తప్తాద స్పై వ్రాతాదధి భూవమ్ను ఉపదేశ బత్వతః వాణాదన్వః పర 

వ సృకరణవి కేజే దృష్టాంతమావా = శస్తాదితి, ను (శుతిలింగబలా చేతక్సత్యం వ వృక్ళతా 

శ్పాణాశ్చా) ధాస్యేన భిన్నం ద్రష్రవ్యమిత్యర్థ 8. నవమతి వాదిత్వస్య బ్ర 
నంబంధో క్యూ ప్రాగాలింగత్వం నిర స్తం, యత్తు ఇపృశ్నం వినో కృత్వలింగాద్యూమా 

ప్రాణ ఇతి శన్న, తస్యావ 'ప్రకూజక శ్వాదిత్యావా--న వేలి. వ ప్రశ్న భేదాదర్గ భేద ఇతి 
న నియమ. వీకస్యాత్ష నో మెలే శయ్యా బహుశః బృష్షళస్వల్ వశ్నం వినో క్ష 

జం చు వా! చతు శ్వేదస్య మ్రక్రంతెక సదా క్భెన్న క్వదర్శనాన్పెత్య ర్ల &. లశ యథా చతు ర్వేదత్వన్య 
ఇంగ అత్య చ 9 ది ర్య ఇదని దొ బధ 'వ్రకృతానంబంధాదర్థ భేద, వవమి హాజీతి న్ఫుటయతి..._క తె త్యాదినా, సత్యవ బేన 

ప్రాణో _క్రిరత్యత ఆవహా---తత్ర, సత్యమితి, విజ్ఞానం నిదిధ్యాసనం, ఆదివదాన్న నన క్రర్ధా 

సాధ్య శృ్రవణమనశళ్ళుద్ధి నష్టారెట్టే తుకర్గాణి గృవాన్టం తే, షమాన్యపి శ వణా దీని జైయన్య 
సత్యని | అవ్వాత్వే శీంగాని. వజం మ్కుతిలిరగె ప్రాణస్యావాంకర మ కరణం బాధిళ్యా 
క 

ya 

హీ తాొదవి వవహితం సాతాంతుం బలీయి ఇతి న్యాయెన సన్ని హితం నిరాకాంతం 

వాళ జ! ఈ ద చం కు, ణ్ “చి, డా ప్రాణం దృష్టా వ కోస్యావ్మక్కమస్త మ త్యాన్వ వృతి పొద నాయ భూమ వాకా పేక ఇవా 

అర్య నుకం సత్యం బ్రవాభూమవ పదో క్త హుత్వధర్ని త్యాహ --తత్ర యవఏతి.కించ నన్ని 

తా న. ఏవో పదిశ్యమాన త్వత్ . “కరతి శోకమాక్ర విల్” ఇతి పృశ్నవాశ్యే 



234 రత్న ప్రభాభూషి. తే, శాంకర బ్ర హూసూ త్రభామే [అ. ౧. 

మాక భూనూ భ్రవితుమర్హ్యతీతి. ఏవం వాత్మవివిదిషయా ప్రకరణ 

స్యోష్టైనముపపన్నం భవిష్యతి. ప్రాణ ఏవేహాత్తా వివమీత 9 త్యెతదవి 

నోవవద్యాతే. న హొ ప్రాణస్య ముఖ్యయా వృతా ఆతృత్వమ స్త 

న చాన్వ త్ర, పర మాత జ్ఞానా చోక నివృత్తి స్త, 'నాన్వః వంథా విద్య 

తే _యనాయేితి శృుత్యంతరాతి “తం మా భగవాకా శ్కస్వ పరం 

పారం తారయతి్టితి చోవ క వెర్యాపసంహారలి తస మృదితక పా 

యాయ తమసః పారం దర్శయతి భగవాకా సనత్కుుమారి ఇతి. తమ 

బ్రతి శ్లో కాది కార ణమవిదో్యోచ్య లె. ప్రాణాంతే బానుశాసనే న పాణ షై 
స్వాన్యాయ త్తతో చ్యేత.“అత్మతః ప్రాణిఇతి చ బ్రాహ్మణం. ప్ర కరణాం తే 

చ పరమాత్త్మవివవమా భవిష్యతి, భూమాతు ప్రాణ వపెతి చెన్న. 

స భగవః కస్మికా ప్రతిష్టిత లి స మహిమా త్యాదినా భూవమ్ను 

ఏవాప్రకరణసమా వ్వేరనుకర్ష ణాతీ . వైవుళ్యాల్మి కా చ భూవురూవతా 

సర కారణ ల్వాత్పర మాత్మ నస్సుత రామువపద్య తే. 

ఒప జస అయ్య సూ, ధర్లోపప క్రెళ్చు. క 
ఐం చ ఒం నర x 
శ దయ ఫు శ్రూయంతే ధర పరమాత్మ సంస్ద 

పద్యం తే. యత్ర, నాన్యల్పే ఏలి నాన్యచ్చ ణ్ లో నాన్వద్విజానా స 

భూ మితి దర్శనాదివృువవ* రా భావం భూమన్యవగ మయలి పరమా 

తని చాయం దర్శనాదివ్వువవో రాఖ "వొ ఒవ గతః యత్ర తస్య సరగ 

-మా (శ్రావ్యా ఇ క్యాహ_నీవం వేతి. కిం చ శోకస్య పారమిశ్యుషక్రమ్య తమసః 

*రమిత్యువసంహారాల్ శోకస్య మూళోచ్చేదం వినా శరణాయోగాచ్చ శోకవబేన 

బాల తమో గృవ్యాశతే తన్ని వ ర్హకజ్ఞానగ మ్యత్వలింగాదా త్మ భూమే శ్యావహాన 

చాన్యల్రైతి. బ్రావ్మాణమాత్రాయ త్తశ్వం స్రాణస్య వదతీతి సంబంధః. ననిషిదం చరమ 

బ్రావ్యాణం ద్రైవాపరమస్తు తత్ర; ప్రాగుక్తొ భూమా పా ఇతి శంక తేడా పృకరణాంత 

ఇతి. తచ్చ బైన భూమానుకర్ష్తాత్ మెవమి త్యాహ--- నేతి. 

౯. భూమ్నో బృవాల్వే లింగాంతరమాహ__-ధరై తి, సూతం. యదుక్తం 
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మాక్తై వాభూ త్త త్కే_న కం పశ్యిదిత్యాది శుత్యంత రాత్ . యో౭స్య 

సౌ సుషంప్యావస్థా యాం దర్శనాదివవవో రాభాన ఉక్తః సోఒప్యాత్మేన 

(6 బ్య wa _* ఏ వాసంగత్వవివతు యోక్సో న | ప్రాణస్యభావవివక£యా, పరమాత్మ 
వ్రకరణాత . యడవీ తస్యామవస్థాయాం సుఖము కం తద ప్యాత్మేన 

ఏవ సుఖరూపత్వవివత.యో_క్షం. యత ఆహా “ఏమోఒస్య వరమ ఆనంద 

ఏతన్ర్యైవానందస్యాన్యాని భూతాని మా త్రాముపజీవంలితి. వ్రహావి 

“యో వై భూమా తత్పుఖం నాల్చే సుఖమ స్టీ భూమైవ సుఖిమితి 

సామయసుఖనిరాకర తేన బ్రమైవన సుఖం భూమానం దర్శయతి 
c చై ఎదో » రొ వ్. ఆ 

యోవై భూమా తదమృత మితి, అమృతత్వమవహ శ్ర్రూయమాణం 

వరమకారణం గవుయతి, వి కా రాణామమృతత్వస్యా వేతుక తాత 

“అతొ ఒన్యచా ర్తమితి చ శ్రుత్యంత రాత్ . తథా చ సత్యత్ర్వం స్వ 

మహిమ ప్రతసష్టితత్వం సర్వగతత్వం స ర్వాత కత్వమితి వై తే ధరాళ్ళూ) 

యమాణాః పరమాత్మ స్యెవోవవద్యుంతె. నాస్య త్ర త స్థాద్భూమా 

పరమా తెతి సీద్లమ్. 
- యం 

నాన 

భూ మ్నోలతణాంసుఖత్వమమృతత్వం చ ప్రాణ ను యోజమితితదనూద్య విఘుటయ తి 

యోఒవ్యసావిత్యాదినా. సతి బుర్యూద్యు పాధావాత్య నో దృష్టత్వాది స్తదభావేనుషుప్తా 

తదఫైవ ఇత్యసంగ తృజ్ఞానార్చం (వృళ్న్నైవనిషది న శృణోతి న పశ్యలీ”తి వరమాత్తానం 

ప్రకృత క్తం. తథా తత్రైవాత్యన$ సుఖత్వము క్షం హ్రాణస్య. యతః  కుత్యంతర 

మాత్యన నవ - సుఖత్వమాహ తస్తాదిత్యర్థ;. ఆమయో నాశాదివోషః తత్సహితం 

సామయం అర్తం నశ్వరం “న వివాధస్తాతృ ఉపరిపైని దితి సర్వగతళ్వుం “న వవేదం వా=-౨ి —ద (I) 

జల్ల 3 వ” న్ జ - క జో సర్వ మితి సర్వాత్యత్వం (శ్ఫుశం, తస్మాద్భ్మూ మాభ్యా యో నిరు ణే నమన్విత ఇతి 

సిద్ధం--ఇతి ద్వితీయాధికరణమ్, 

పరమాత నో భూమ స్వే యు_క్ట గంతరమాహ- 
య శ్ర నాన్వక్చశ్వలతి' ఇత్యాదినోక్తానాం సర్వవ్యవహారాభావాదిథర్తాణాం 

పరమాత్మ న్యేవోవపల్తెః పరమా శైవ భూ మేత్యర్థ$ం 



988 రత్న వళాభూషిలె, శాంకర బ్ర హస త్ర భామ్యే (అ. ౧. 

గురౌ, అన్య భావవ్యావృ 'ల్రైశ్త సః రా౨. 

అన్వభావవ్యావృ కళ్ కారణాద్భ) ూవాశేర శ బ్బవాచ్యం, 

తసైైనవ చాంబరాంతధ్భతిః కర్మ నాన్యస్య కస్యచిత్ . కిమిదమన్య భఖ "న 

వ్యావృ ల్తరితి! అన్వస్య భావొఒన్యఖావః అన్వఖావా దాషావృ_డ్జెరన్య 

భావవ్యావృ త్తిరిత. అన్యఖావవ్యావృ రితి, ఏతదు క్షం భవతి యద 

న్యద్న్రపాణోఒ మరళ బ్బ వాచ్యమి వాళంక్య లె తద్భావాదిదమంబ రాంతే 

విధరణవుతురం వ్యావ_ర్హయలతి శ్రతి—'తద్వ్యా ఏతదతురం గార్ల 

దృష్టం దృష్ట అశ్రుతం శోతృ అమతం మంత అవిజ్ఞాతం విజ్ఞాతి, త. 

త త్రాదృష్ట తా దివ్యవచెళ ప్రథానస్యాపి సంభవతి, ద్రష్ట్ర్రత పం 

వ్యవటెళ స్తు న తస్య సంభ వత్స చేతన త్యాతి , తథా “నాన్యదతో ౬ 

గజా ఖే ద Uy 5 రి న్ న . స్ట 

దస నె న్యదత్ ఒన్ శళ్ళ నాన్యదత్ ఒస్తే మంతృ నాన్ఫదత్తా 

విజ్ఞత, త్యాత భద ప్రత బముథధాత న శారిర స్యావ్వు పౌథి ౭ 

తురశబ్ద్లవాచ్యత(ం 'అచకుప్కు. వృశోత్రమబాగమని ఇతి చోపాధి 

మత్వా పృతిషేథాత. న హీ నిరుపాధికళ్ళారీరో నామ భవతి. తస్మా 

త్పరమేవ బవోతురమిత్ నిశ్చయః. 
ల 

ల గల 

"కాశ$8 మ, ధానళస్టీక ఇతి తదాశ్యయ త్యాచ్చాత్రం న వ, ఛానమిత్యర్గః. విధృతే " 

విషయ ల్వేన ధృశౌె, 

౧౨. శృశ్నవూర్వకం సూత్రం వ్యాకరోతి---కిమిదమి 8. ఘట త్వాద్వ్యా 

)త్తిరితి భ్రాంతిం నిరస్వతి---ఏశదితి. ఆంబరాంత స్యా ధారమ శరం శ్రుతిర చెతన త్వా 

స్వ ప్రవ ర్హయ తీత్యర్థః. జీపనిరాసవర ల్వేనాపి స్యత్తం యోజయతి. తలి. అన్య 

= ఆఫ బన నొవో భేద తన్ని షేధాదితి నూత్రార్థః, తర్జి శోధితో జీవ వవాతరం న పర ఇత్యత 

అవా---నహీతి. శోధిశే జీవక్వం నా స్తీత్సర్త;. శసాదార్షిబావాణం నిర్దుణేఒత రే సమ 
. శాం Gp 3౧౧A ౧ 

న్వితమితి సిద్ధం---ఇతి తృతీయాధికరణమ్. 

కు, థానాదినిరా సెన బ్రహ్మో పాదానే హాత్టంతరమావా-_ 

ను d ర్ల చే 6 

౦ గార్హ్య్యదృష్టం ద్రష్ట్రృ.., ఇ త్యాదితద్విపరీఠథర్య శ,వణాల్. న వృథా 

నాది అత్షరమ్; కింతు బ "హై వేలి సీదమ్, ౦ బ్ర త్రి సిద్ధమ్ 
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a షం ఇఒ హ్ మం 

సూ, ఈక. తికరవంసప ఉనాత* ౩ కలక రవ్యప సి ౧౩ 

“ఏతి టే కత్యశామవరం' చాపరం చ బపహయదోంకాగః తసా 
We హా 

ద్యిద్వా నేతేనై వాయత నేనై క తరమన్నేతి'తి వకృత్వ శ్రూయతే, యః 

పున లేతం త్రిమాల్రైణోమిల్వేలేనై వాత రేణ పరం వురుషమళభి థ్యా 

యీిలేతి, కిమస్మి న్యాశ్వే వరం బ్రవోభి ఛ్యాతవ్వమిత్యువదిశ్య లై 

ఆహోోేస దపరమి తి, ఏతేనై వాయత నేన వపరమవరం వైకతరమన్వేతీతి 

ప్రకృత త్యాత్సంళ యః త త్రాపర రమిదం బ్ర చ్లూతి పాష వం, కస్తాత్ 1 

౧౩. ఈతతికర్యవ్యవదేశాత్స$. వృళ్వ్నపనిషదముదాహరతి---. వీతదితి, 

పిప్పలాపో గురు; సత్య కామేన పృష్టో కో బాశ పూ సత్యకామ పరం నిర్లుణమవరం 

WW చం లాం 
సగుణం చ బ్ర, పైత దేవ ఇయ మెపకారు, నహి వృ లియే వవిష్టోస్పక్చరి తీక స్ప 

స్వాత్ (చ,ణవం బృవోళ్మనా విద్వ్వాక తేనై వోంకారధ్యా నేనాయత నేన పా పీసాధ 

నేన యథా ధ్యానం పరమపరంవా న్వేతి స్రాష్నో శీలి (వకృత్యమ భే వీళమా శ్ర ద్విమా 

త్రం కారయోర్థ్యాన ముక్తా ద్రైవతి-యః పునర తి, ఇత్థం భావే త తీయా-బ్రవోం 

కారయోర భేదోవక్రమాలే్ , యో హ్యా కారాదిమాత్రాతయే వీకస్యా మాత్రాయా 

అకారన్య బుష్యూదికం జాగ దాదివిభూతిం చ జానాతి లేన నమృ్యగ్ జాత విక 

మాత్రా యసొో్యోంకారన్య న నకమా తక. వవం మాత్రాద్వయన్య సమృ గ్విభూతిజ్ఞా నే 

ద్విమా త స్తథా ర్రీవ్మాత్ర ర. తమోంశకారం పురుషం యో 2._ఫి ధ్యాయాక స ఓంకార 

విభూతి క్వేన ధ్యాత్రెస్సామఖిః సూర్యద్వారా బ్రహ్మళోకం గత్వా వరమాశ్రానం 

ప్రధుషమోశో తే ఇశక్యర్థః. సంశయం తస్బీజం చావాకిమి త్యాది నా. ఆస్తిక త్రిమాత్ర త 

వాక్య ఇత్యర్థః, ఫూర్వశ్ర, త్ర పూర్వవత క్వేనో శ్తే ఓంకా తే బుద్ధిన్థం భ్యాకవ్యం నిక్లీయత్త 

ఇతి వ్రసంగసంగలిః యదా్వ ఫూర్వత క్కవర్డే రూఢస్యాతర శబ్దన్య రింగాద్భ హణి 

వృత్తిరుక్తా శద్వదత్రావ్ బృవ్యాలోక ప్రా ప్తి లింగాత్సరశబ్దన్య హిరణ్యగ శే వృ త్తిరితి 

దృష్టాం కేన ఫూర్వవకతయతి---కత్రాపరమితి. కార్యపరబ వ్యాణోరు పా స్తీ రుభయ, 

ఫలం. స ఊపాసకః, సూర్యే సంవన్న$ (ప్కవిష్టః. నను వనుదాన ఈశ్వర ఇతి ధ్యానా 

_ఫూర్వం వసే రూఢస్యాత్షరశబ్దసృ జగద్ద ద్గషృతిలక్షణలింగేన బ బ్రహ్హణి 'న కరతి 

ఇతి యోనవృ శ్తిరాశ్రి తా. తదపష్పదిహాపి చేశపరిచ్చిన్న ఫల శ్రుతిలింోవ వరశ బ్దస్య ఆస్కే 

మీకపరత్వవి? షే హిరణ్యగ ర్ఫే వృ త్తిరప్తే సతి దృష్టాంసంగ ల్వేదమాహ--- 

1 యా ఇదో 9 = నా చ్ అత్ర, ఫ్రూర్వవమే కార్యబ్రవో పా స్తి9, సిర ంే పరబ్రవోపాస్తిరితి ఫల 



240 రత్న ప్రభాభూపి శే, శాంకరబ్రహనూత్రభామ్చే. [అ.౧ 

“స తేజనీ సూర్యే సంవన్నః ససామభిపన్నీయలె. బ్రహ్మలోకిమితి చ 

తది(దోే దేశపరిచ్చిన్న స రసల సో్టోచ సమానత్వాత్ . నహి పరబ్రహ్మా 

విద్దేశ పరిచ్చిన్నం ఫలమ ్న వీలెలి యుక్తం, సర్వగ త త్వాత్సరస ఏ 

బపహాణః. ననృపర బ్రహ ర వరం పుకుషమితి నిశేషణం వి 
SE 

ఇ్రత్వేనం ప్రా వ్తే.భిధీయతే వర మేవ  బ్రహాభి ధ్యాతవ్య్వమిహోప 

దిశ్య లే. కస్తాత్? ఈతతికర్మవ్యవదేశాత్ . ఈకుతిర్భర్శనం దర్శన 

వ్యావ్యమిాక్షతికర్మ, ఈవ్ తికర్థ ల్వేనాస్యాఖి థ్యాతవ్యస్య పురుషస్య 

వాక్య౭చే. వ్యపదేశో భవతి “స ఏతన్తాజ్టీవఘనాత్ప రాత్పరం పరి 

శయం వురుషమోకుతే ్తతి. త తాభిథ్యాయ లేరత శాభూతమపి 

వస్తు కర్మ భవతి మనో రథకల్పిత స్వ్యాప్యభి ఛాయ తికర, త్యాత్ . ఈకు 

తేస్తు తశూభూతమేవ వస్తు లోకే కర ర్మ దృష్ట్రమిత్వతః పరమా లై వా 

యం సమృగ్గర్శనవిషయీభూ త ఈమ తికర రృల్వేన వస్థిపదిష్ట ప్రతి గమ్య తే 

వద్యలే, నెవ దోవ, పిండా య ప్రాణస్య పర త్రోగపప bel 

“వింద లే వస్వీ” త్యల్పఫలం బహవో పాసకస్య శు (శుకమిశ్యత ఆహా. న హత్తి, అన్యత్ర, 

తథా త్వే౭.వ్య త్ర బరవిక్స రము భరి దపరము చే ధీళ్యుదక మాల్ పరవిదో౭.వరస్తా ప్పి 

రయుక్తా. ఊవ్మక్కమవిరో ధాల్ . న చాత్ర పరస్రా ప్లిలేవో శ్షేతి వాచ్యం, వరస్య సర్వ 

గతత్వాత్ . ఆతె)వ నస్రా ప్లీసంభ్గవేన సూర్యద్వారా గత్సివైయర్ధ్యాల్ . తస్థాదువ్మక్ర 

మానునృహీ తొదవరప్రా ప్లిరూ పాల్లిం గాత్ పరంపురు షమితివర శు తిర్భా భ్యేత స్టర్ట వర 

శు, తేర్పతిం పృచ్చతి---నన్వితి. వండ; స్దూలో విరాట్ తదెపికు యూ నూ త్రన సన 

రక్వమితి సమాధ్యర్థః నూత్రే సళజ్ద ఈశ్వరపర ఇతి వ వ్ర శిజ్ఞుక ల్వెన తం వ్యాచషే 
రమేవేలి. స ఊహిసక8 వితస్తాద్దిరణ్యగర్భాత్సరం పురుషం బృ హ్తావా మితీక్షత సత్య 

రః ననీషతణవివష యో2_వ్యవరో ఒస్తు శత్రావాకశ్రాభిధ్యాయ లేరితి. నన్వీత ణం 

వ్రమాత్వాద్విషయసత్య తామే కక ఇతి భవతు సత్య; వరఈతణీయః ధ్యాతవ్య 

ఛేదః. వ్రృళ్నోపనివది శ్ర్యూయ'లే--'య$ పుననేశం శ్రిమాల్రే,ణోమి ట్యేలేనై వాకు 

రేణ జరం పురుషమఖి ధ్యాయీక ...* ఇతి. త్ర ధ్యేయం వస్తు కిం హిరణ్యగ ర్భా 

ఖ్యమపరం బ్రవ్వా, ఊత వరం బ్ర హేతి విశయే, అపరమితి జ్రూర్వః వత్, సిద్దాం 

కస్తు=- సః ధ్యాతవ్యః వరమా శైవ. క్షత ఈకుతి కర్ణ వ్యవదేళా ల్ 'వరాక్సరం పురి 
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ware ఆన అచ లా మట బా ల న్న నర శ ళ్శా సన ఏవ చేహ వరపురు శబ భ్యామభి థ్యా తవ్యః పృత్యభిజ్ఞాయతే 

నన్న్షఫిథ్యానే పరప్రరుష ఉ క్ష ఈతకో తు పరాత్సరః కథమితర ఇత 

రత్ర, పృత్యభిజ్ఞాయత ఇతి అ త్రౌచ్యలతే. పరపురుషశోబ్దౌ తావదుభ 
గ 

యత సాశఇారణ”.న న్ 'శెహఘనశ బ్లేన పకృళతో ఒఖిధ్యాతవ్వ్యః 

పనః స్రరుషః పరామృళ్వలె యేన తస్తాత్పరాత్పరోఒయమిోాతీతవ్యుః 

పురుహోఒన్యస్ప్యాత్ . కస్తర్హి జీవఘన ఇతి, ఉఊ్యచ్య తే. ఘునో మూర్తిః 

జీవలతణో ఘనో శ్రవసున 3 చు పైంధవఖ లక యుకి పరమాత్మే నో జీవ 
క 

ఘన రూవః ? ఖిల్వభ "వ ఓ బాధక క తః పరక వ నవమం సోఒత్ర, 

జీవఘన ఇతి అవవ ఆహ స సామి యతే ద్రహ్మలోకిమి తి, ఆకే 

తానంతర ర వాక్ధినిర్దిష్ట్రో యో బ్రహ పాలో వరఖ్ళో లో కాంత రేభ్యః 

సోఒత్ర జీవసున ఇత్ఫుచ్య లె. జీవానాం హి సర్వేషాం క రణపరివృతా 

నాం 'సర్యకరణాత్త ని పారణ్యగ చ్చే బ్రహలోకనివాసీని సంఘాతొోవ 

స్త వ్రవరోషసత్యః కిం న స్యాదిత్యత ఆహా స ఏ వేతి. శ్రుతిభ్యాం వ్రత్యభిజ్ఞైనాళ్ళ్స 

ఏవాయముతి సౌకృస్సశబ్దో వ్యాఖ్యాత $+ అ త్రైవం స్యూకృయోజనా, ఓీంకారే యో 

ఢ్యేయః న పర నీవాత్ర్తా వాక్యశే షే ఈకుణీయతోశ్తేర త్ర చ శ్రుతి వృత్యభిజ్ఞానాల్ 

స వీవాయమితి. నను శబ్ద్బళేదాన్న శృశ్యటిజై తి శంక లే_ననిష్టతి. వరాత్సర ఇతి 

శబ్ద భేదమంగీకృత్య శృతిథ్యాము క్ష వ త్యబిజ్ఞాయా ఆవిరోధమాహ---అ తే లి. నను 

“వికసాజ్జీవను నాల్ పరాిది త్యేతక్స చేనోవశ్రాంత ధ్యాతవ్యవరానుర్యాదిత ణీయ౩ వరా 

తా ధ్యేయాదన్య ఇత్యత ఆహ-న చాశ్రేతి. థా నస్య తతృలేతుణస్య చ లోశే సమాన 

నిషయశ్వాద్దే య వజేకణీయ$. ఏవం చోవకృ మోపసంహారయో రేకవాక్యతా భవ 

ప్రీతి భావః. 'ససామభిరున్నీ యే బ్రహ్మలోకం స వీ తస్తాశ్థీవభునా 'ది'ల్యెతత్ప దేన సని 

హికతరో బ్రవ్శాలోకస్వామా పరామృశ్యత ఇతి మృశ్న పూర్వకం వ్యాచసే-క 

త్యాదినా, కా భుని ఇతి నూత్రాగితి భావి. నింధవఖలా్యలవణపిండకః మ 

దల్బో భావః వంచ్భేపో యస్య న ఖాల్యభావః. వళత్ప చేస బ్రవాలోకో వా వం 
| అ 

మృశగిక ఇత్యాహ---అవర ఇతి. జీవభున శబ్దస్య ద్రివాభోేే లక్షణాం దర్శయ తి 

జీవానాం హీతిం వ్యష్టికరణాపేమాని నాం జీవానాం నునస్సంఘాతో యస్థక సర్వ 

కరణాఖిమానిని సజీవఘున। తతా మిక తాషక్సరంపరాసంబంభేన వోత్తో అత్మ్యుత 

శయం పురువమికుశే” ఇతి వాక్యశేషే ధ్యాతవ్యన్య ఈకతికర ల్వేన వ్యవచేశాల్ , 
QT 



చాతి న్ు 

తణకర భూతః స ఏవాఖిథ్యా నేఒపి కర భూత ఇతి గమ్య తె, వరం 

వురుషమితి చ .విశేషణం పరమాత్మ పరి గహ వవావకల్ప్య తే. పరో 
బాదే ల 

హీ పురుషః వ రమా త్రోవ భవతి యస్తాత్సరం కించిదన్భన్నా_న్తి “పరు 

పాన్న పరం కించిత్ సా శాష్టా సా పరాగతొరితి శ్రుత్యంత రాత , 

“పరం చావరం చ బ్రహ యదోంకారి వతి చ విభ జ్యానంతర మో౦కా 

రణ పరం వుగుషమభి థ్యాతవ్యం బ్రువన్సర మేవ బ్రహ వరం పురుషం 

గమయతి. “యథా పాదోదర స్త్వచా వినిర్షుచ్య తే వవం హావ స పా 

హృనా వినిర్షుచ్యతిల్హతి చ పాప్ర వినిరోకఫలవచనం వరమాతానమినాఖి 
- త 1 శ శ 

థా్యాతవ్యం నూచయతి. అథ యదుక్తం పరమాక భి భ్యాయినో న 

దెళవరిచ్చిన్నం ఫలం యుజ్యత ప్రల, ఆ తొచ్యలే.త్రి, మాత్ర ో ంకా 

చేణాలంబ నేన పరమాత్మానమఫీ ధా్యాయత+ ఫలం బ్రవాలోక ప్రా కో 

కృమేణ చ సమ్యగ్ధర్శనోత్స_్డిరితి క్రమము _క్ట్యభి ప్రాయ మేతద్భవిష్య 

తత్యదోపః. 

ఇత్యర్థః. తస్తాశ్చరస్పర్వలో కా తీత; శుద్ధ ఇత్యర్థః. పరపురుషశబ్దస్య పరమాత ని ముఖ్య 

త్వాచ్చు స నీవ భ్యేయ ఇత్యాహ---పరమితి, యస్తాత్సరం నాపరమస్త్రీ కించిత్స నీవ 

ముఖ్యః వరః నతు పిండాత్పరస్సూ శ్రా త్తే త్యర్థః. కిం చ పరశబ్దైనోవృక్ళమే నిశ్చితం 

రం బ్రైహ్రైవాత్ర, వాక్య శే షే థ్యాతవ్యమి త్యాహ---పరం బావరం చేతి. పొవ 

వృ త్తిలింగా చ్చే త్యాహ---య ఖేతి. పాదోదరస్సర్పః.పంకానే వర బ్ర హ్లో పాసనయా 

సూర్యద్వారా బృవ్మాలోకం గత్వా పరం బ్రమహ్లేవీళ్వా తబేవ కాంతమభయం పరం 

ప్రావ్నో తీళ్యవిరో ధమావా_అ, త్రోచ్యళ ఇతి, ఏవ మేకవాక్యతాసమర్థ నవ్రకరణాను 

గృహీకప పరపురుష శ్రుతిభ్యాం వరబ్ర హవ ప క్యభిజ్ఞ యా చ్రివాలోకప్రా ప్తిలింగం చాధి 

త్వా వాక్యం (వణావధ్యేయే బవ్మణీ నమనిష్టక మితి సిద్ధం. ఇతి చతుర్థాధికరణమ్. 

ధ్యా నేతణ యో చేకవిషయత్వనియమాల్ . ఆత; (క్రమము క్ష్యర్థ మోం కా రావలన్ను నేన 

ధ్యాతవ్యః పరమా శ్తె వెతి సమంజనమ్, షొ 
Xe 

శ 
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సూ దహర ఉత్త రభ్యః, రాళ, 

“అథ యదిదమనీ నీన్బ)హువులి దహరం ఫుండరికం వెళ్ళే దహ 

రోఒస్మిన్నంత రా కాశ _స్తసికా యదంత_స్తద న్వెష్టవ్యం తచ్య్యావ వి విజిజ్ఞానీ 

తవ్వ మిత్యాది వాక్యం సమాయ్నాయే. తత్ర యూయం దహ 

హృదయపుండరీ శే దహర ఆకాశ శ్రుతః స కిం భూతాకానోఒథ 

విజానాతాఒథవా పరవూభేతి సంశయ్య తే. కుతస్పంశ యః? ఆకాశ 
అ రీ క ( 

బ్రహూవుకళ భాభ్యామ్, ఆశాశ శ స్దో హ్యుయం భూతాకానే పరస్మంశ్చ 

బహణ్ పుయుజ్యమానో దృశ్య లే. త్తే, కిం భూతాశాళ ఏవ 
JH 

eT క అ _ క్ష్ 0 గాం ల! లొ దహరస్సా వ్రైత్కా-ం వా పర ఇతి సంశయః. తథా బ్రహ్మవుర మితి 

కిం జీవోఒత బ హనామా త్రస్యేదం పురం శరీరం బహా 
SR సా 

ఆశ వా పర నైన్టైవ బ్రవాణః పురం బ్రహ్మ పురమిల. తత్ర జ్వస్య 

పహాష్టరం 

వరస్వ వాన్యతరన్య వురసాగమినో దహరాకాళ ల్వె ' సంళ యః, 
ల ల య మ ద 

త త్రాకాళ క బ్బస్య భూతాకాశె  రూఢ త్వాద్భూతా కాశ ఏవ 

౧౪౮. దహర ఉత్తరేభ్యః. ఇఛాందోగషముదాహారతి అతి. భూమవిద్యా 

నంతరం దవారవిద్యా స్రారంభార్థో ఒథశబ్దః-బ,వృణోఒఖివ్య క్రిస్టాన త్వాల్ బ్రవాఫురం 

శరీరమసి ౯ యక్సృనిద్ధం దహరమల్పం హృృక్పద్మం కసక్ వృదయే యదంకరా 

కాళశచ్చితం బ్రహ్మ తదన్వేష్టవ్యం విచార్య కై యమిశ్యర్ణః. అత్రాకాళ్ జిజ్ఞాస స్త 

దంతస్థ ఎం వలి (పృథమం సంశయః కల్ప సికిం కత యచద్వ్యా'5*శ_స్తదొ సంశయద్యయం. 

కత్రా కాశశబ్దా దేకం సంశయము:క్త్వా బబ హపురశబ్దాల్ సంకయాంతరమాహ---తథా 

బ్రహ్మపురమితీతి. అత్ర, శబ్ద జీవస్య దబృవ్షాణో వా పురమితి సంశయః తత్త తేస్మీక్ 

సంశయే సతీతీ యోజనా. పరపురుషశబ్దస్య బ్రవాణి ముఖ్య తాల్ అ భయా 

మిళ్యు కం, తభీహాప్యాకాశవదస్య భూతాకాశే రూఢ త్వాద్భూతా కాశ ఛే 

ఇతి దృష్టాం తేన వూర్వపకయతి_తత్రా కాశేత్యాదినా, దవారవాక్యస్యానంతర వజ 

ఫూర్వం వరపురువశబ్ద్బన్య బ్ర, బ వాణి రూఢత్వాల్ బ్ర బ పా ఉ పొస్యమిత్యు కృ కమ్ 

తద్వదివో స్యా కాశ శబ్దన్య భూతాహే రూఢత్వాల్ న్ న్యవో పాస్యత్వమ ప్లే [1 

దృష్టాంతసంగ త్యేదమావా 

అత్ర పూర్వప తే ఆకాళాద్యుపా స్తీ?) సిద్ధాం చ బ్రవ్లో పాస్త్రింతి ఫల భేదం 



944 రత్న ప్ప ప భాభూషి త్తే శాంకర బహసూ త్రభా మే [అ. ౧. 

దహరశబ్ద ఇతి స్రావం తస్య చ దహారాయతనాతెత్ యా దహరత్వం 

“యావాన్నా అయమాకాళస్తావా నేపోఒ_న్లర్హ దయ ఆకాళ* ద్రతి 

చ చా వ్యోభ్యంతర భావకృత భేదస్యోవమానొ వమేయభఖావో దావా 

పృథివ్యాది చ తని సిన్నంతస్పమాహీతమవ కాశాత్త నాఒ కాళ సై నక 

తాత. అథవా జీవో దహర ఇతి _ప్రాప్తం బ్ర వావురక శాక్, జేవస్య 

వదం పురం సచ్చరిరం బృవ్వవురమిత్యు ద్వ తే. తస్య స్షకర ణో 

పార్టితత్వ్యాత్ . భక్యా చ తస్య బృవాళబ్బవాచ్యత్వమ్. నహీ పరస్య 
బ్రహ్మణః ఛ్ ర్రీరేణ స్వస్వామి లకుణస్పంబంధో 2 స్త. తత్ర పుర స్వామినః 

వు. క దే ఇఒవస్థానం దృష్టం యథా రాజ్ఞ, మన ఉపాధథిశకళ్ళ జీవో 

మనళ్చ ప్రాయేణ హృదయే ప్రతిషితమిత్యతో జీవసై పవేదం హృద 
యే౭_న్హరవస్థానం స్యాత్ . దహరత్వమవి తనె వారా న్రావమిత త్యా 

దవకల్ప శే. ఆకాశొవమితత్యావె చ బ్రవోభేదవివక్షయా భవివ్యతి 

వతివాక్యస్య చ సగుణే నిర్దణే చ సమన్వయో శ్షేః శ్రుత్యాదిసంగతయ।. ఫూర్వవమే 
భూతాకాశాద్యుపా ప్రి? సిద్దాం ల సగుణబ్ర హో పాస్తా నిప్రణధీరితి ఫలశోదః న చ 

“ఆకాశ స్తల్లింగా 'దిత్య నే నాస్య పునరు కతా శంకనీయా. ఆ y తసి క యదంత స్త 

ద న్వే్రవ్య” మి క్యా కాశాంకస్థ్స సా స స్వేవ్ప వ్య శ్వాదిలింగాన్షి మేన దహరాశాశన్య 

బ్రహత్వే స్పష్టలింగాభెవాల్ . నను భూతాకాశస్యాల్పత్వం కథ మేకస్యోసమానత్వ 
మువమేయత్వం చ కథం “ఊఊ అస్మిక. ద్యావావృథినీ అంకరేవ సమాహీే ఉఊభావ 

శ్చ చాయుశ్చే'త్యాదినా శుకసర్వా శ యకశ్వం చ కథమిత్యాళంక్య రమణ 

వారతి కసే న్య త్యాదినా, హృదయా పేతయా2ఒల్పత్వం ధ్యానార్థం కల్పిత 

కాల్ సాదృశ్యం, స్వత నికళ్వాత్ సర్వా శ్రయత్వమిత్యర్థః. ననోనీవ ఆశే త్ర త్యాత్య 

భో ఘాలేన న యుక్త ఇత్యరువేరాహ--- అధ వేలి. భ క్ష్యేతి-వై వె కర్యసణ యాగ చేత్యర్థ:. 
ముఖ్యం బ్ర, పా గృహ్య శామిత్యత ఆహ-_-న హీతి,ఆస్తు పురస్వామా జీవో హృదయ 

కాస్త" అ హక్యశ ఆహ_శక స్రే తి. ప్రురసాషమిన వవ తేదంళ స్థ ఎశ్వనంభ వాల్. 

కావ్యా సేతెక్యర్థః చ్యావినో ౬ంశస్థ పత్యం కథమిత్యత ఆహ-_మన ఇతి. ఆకాశ 

5 దెన దవరమనుకృష్యూకోవమాదికం బ్రహ భెదవివక్షయా భవిష్యతీ త్యావా.ఆ కా 

చేతి, నను జీవస్యా కా శపదార్గ శ్వమయు క్ష మి త్యా శంక్య తర్హి 'భూతాకాశ వీవ దవా 

ఛాందోగ్యే కూయ తే 'అథ యదిదమస్షి నృహ్వపుశే దహరం ఫుండరీకం వేత్త 
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a ~ బగ 9 దహరస్యా కాళస్యా న్వెష్టవ్యత్వం విజిజ్ఞాసిత వ్వత్వం చ 

శ్రూయతే 'తస్మీకా యదంతిరితి పరవి శేషణ తనో పాచానాదితి, అత 
అ జల ద య a ఇ అండ a రా తరం బ్రూమః.._-వర మేళ ర వ్వ త్ర దహరాశకాశ్' భవితుమర్హలి 

న భూతాకాశో జీవో వా.కస్తాత్? ఉ త్తశేభ్యో వాక్య వెషగతెభ్యో 

"బాతుభ్యః. త శాహి__అ న్వెష్టవ్యత యాఒ౬భిహితస్య దహరఠాశకాశస్య 

న టు నా జ షె a స్ట్ గా నే బ్య లి తం చేధ్న్భూ9యు'రిత్యుపక్రమ్య కిం తేదత్ర విద్వలె యద న్వేస్టవ్యం 

య చ్యావవిజిజ్ఞానీతవ్విమి ల్యేవమా ౩.పఫ్రూర్వకం ప్రృతిసమా థానవచ 

Ely (cA A 0 

నం భవతి “స బ్రూయాచ్యా వాన్నా అయమాకశకాళస్తావానేసో= నక్త 

దయ ఆకాశ ఉభే అన్ని౯ ద్యావాష్ఫథినీ అంత రేవ సనూహిాతే' 
సౌర 

pen 2 Gl 
Cr? 

GK పుండరీకదహర తేన ప్రా వ్పదహరత్వస్యా కాళస్య ప్రనీ 

కాశెపమ్యేన దహరత(ం నివ_ర్రయన్ఫూతా కాళ త్వం దహరస్యా 

యతీతి గమ్యతే. యద్యప్యాకాశ శబ్దో భూతాశాశే 

తెనైన తస్య్వోవమా నోపవద్యత ఇతి భూతాకాళ 

oj Hy వసి నీవ 

/ గాథా 

ఇ 
Oy 

అలో 

రి 
వ | bb 

రో౭నస్తు తస్మిన్నంకస్థం కించిద్ధ్యేయమితి సమాంతరమావాన చాత్ర తి. వరమం 

కసం వస్తు, తద్వి శేషణ ల్వేనా ధార ల్వేన దహారాకాశస్య తచ్చుద్దేనో పాదా నాదిశ్యర్థః, 

యద్వా, అ న్వేష్టవ్యత్వాదిలింగాద్దహరస్య బ్రహ్మత్వనిశ్చయాల్ “ఆకాశ స్పల్టింగా'దిత్య 

సేన నతార్థత్వమితి శంక్కాత్ర, నిరసనీయా అ న్వేష్టవ్యత్వా దే8 వరవిశేషణ త్వేన గ్భవా 

ణాద్దహారస్య అన్మా త్వే లింగం నా స్తక్యర్ణకి,అవవాశ పాప్య త్వాదిలింనో పేతాత శ్రుత్యా 

కేవలా కాళ శ్రుతిర్భా ధ్యేతి సిద్ధాంతయతి._-వర మేశ్వర ఇత్యాది నా, ఆకాశస్వాక్నేవ 

ఫూర్వకమితి సంబంధః. తమాచార్యం వతి యది బ్రూయం£ హృదయ మేవ తావ 

దల్పం తృ త్రత్యాకాళో౭ల్పకరక కిం తదశ్రాల్పే విద్యలే యద్విచార్య స్టేయమితి, 

కదా స ఆవార్యో చ్రూయాచా కా శస్యాల్ప ఆానివృ త్తిమిక్యర్ణ 8. వాక్ళస్య తాత్పర్య 

మావహా---తల్రేతి. నివర్తయక అచార్య ఇతి శేష8నన్వాకాశశట్టేన దూథ్యా భూతా 

కాశస్య భానాత్య్మథం తన్ని వృ రర్తిరి త్యాశంక్యాహ--యద్యపీతి. నను “రామరావణ 

యోర్యుద్ధం రామరావణయోరి వే”త్య చే ఫ్ర్యుపమా దృ ప్రేతి చేన్న, అభేచే సాద్భ 

దవారో=.సీ న్నంళరాకాళః ఇత్యాది. తత్ర దహరపుండరీకే యో దహరాకాశ3 

శకః స కిం భూకాకాశ్క ఉత బీవః, ఉతావో సరమాశ్షే తి విశయే, భూతాశాశా 



246 రత్నవ్ర, భాభూపి తే, శొంకర బహసూత్ర, భాషే [అ. ౧. 

శంకా నివ్సితా భవతి. న న్వెక స్యాప్యా కాళ స్య వాహ్యాఛ్య్యంతర త్వ 

కల్పిత భేదేనోవమానోవమేయభావస్పంభ వతీత్యు శృం. నైవం సంభ 

వతి. అగతికా హీయం గతికి యత్కాాల్చనిక ఇదా శ్రయణం. అవి చ 

కల్పయిక్యాపి ఛేదముపమానో పమేయభావం వర్ష్యయతః పరిచ్చిన్న 

ఆత్వాదభ్య్వంత రా కాళ స్య న బావ్యా కాళపరిమాణత్వముపవద్య తె. నను 

పర మేళరస్వాపి “జ్యాయానా కాకా దితి శ్రుత్యంత రానై నవా కళ్ 

పరిమాణత్య ముపపద్వ తో, నైవ దోపు, పుండరీక వేష్ట్రన పా ప్పదహర 

తషనివృ_్టి వర త్వాదాషక్యస్య న తావత్త వ్రతిపాదనపరత్వం. 

ఉభయ ప్రతిపాద నె హీ వాక్యం ఫిద్వెత. న చ కల్పిత భేచే పుండరీక 

వేష్టిత ఆశకాశై కదేశే ద్యా వావృథివ్యాదీనామంతస్పమా థాన ముప 

వద్భలే. “ఏష .ఆత్తావహతపాప్తా  విజరో విమృత్వుర్విశ్ కో విజి 
- ట్య 

ఘత్ నృఒపి పాసస్సత్వు కామస్పత్యసంక ల్పి ప్రతి చాత త్యాపహత పావ్మ 

త్యాదయో గుణా న భూతాశానే సంభవంతి. యద్వప్యాత్మళబ్లో 

జీవె సంభవతి తథాపీత రేభ్వః కారణభ్యో జీవాళంకాపి నివ ర్థితా 

భవతి. న వ్య పాధిపరి చిన్న స్యా రాగ్రావమితస్య జీవస్య పుండరీక 

వేస్తనకృతం దహర తం శ్క్ష్యం నివ రయితుం. బ వో భేదవివత్ యా 
రు 9 చి WU 

శ్యస్యానన్వయేన యుద్ధస్య నిరువమ ల్వే తాశ్పర్యాదయమనన్వయాలం కార ఇతి హీ 

'కావ్యవిదః. ఫారో క్తమనూద్య నిరస్యతి నన్ని త్యాదినా. “సితాళ్లిష్ట ఇవాభాతి 

నేదండ వఛయా యుత ఇశ్యాదా వ, ఫభాయోగసీ తా శ్లేషయాపవి శేషణ భేదాత్ 

సీద్యాశృయణమేకనై నవ శీ రామస్యోపమానో వ మేయఖావ సిద్ధ శ్రర్ధమగ త్యా కృతే 

పుత్యనుదాహరణం దృప్తవ్యం. మెపమత్రాశ, యణం యుక్తం, వాక్యస్యాల్పశ్వనివృ ర్తి 

పర ల్వేన గతిసద్భావాల్ . కించ హార్దాకాళ స్యాంతరత్వా త్యాగ అల్ప ల్వేన వ్యాపక 

బాహ్యా కాశ సాదృశ్యం న యు కృమిత్యాహ---అప్ వేలి, ఆంతరత్వ త్యాగ త్వత్యం తా 

భేదాన్న సాదృశ్యమితి భావః. నను హార్షా కాశస్యాల్పశ్వనివృత్తే తావత్త్వ్వ చ 

తాత్సర్యం కిం న స్యాదిత్యత అఆహా---ఊఛయేతి. అతో౭ఒల్పత్వనివృత్తావేవ తాత్పర్య 

మితి భావః. నవమాకాశళోవమీతత్వాద్దహరాకాళ్ న భూశమిక్యు క్షం సర్వా శ్రయ 

తాషదిలింో భశ్చ త్ల త్యావా న వెళ్యాదినా,. విగ తా జసుత్సా జగ్థమిచ్బా యస్య 

దిరితి ఫపూర్వః పతః, సి్టాంతస్తు...-దహ రా శాశః పరమా శ్రైవ, కస్తాల్ , ఊత్తశేభ్యః 
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జీవస్య సర్వగత త్యాది వివత్యుత ఇతి చేత్ యచదాత్మతయా జీవస్య 

సర్వగ త త్యాది వివత్యులే తనైరివ బ్ర హణస్సామాత్సర్యగత క్వాది 

వివత్యు తామితి యుక్తం. యదప్వుక్రం “బృహపురి మితి జీవన 

వురస్యోవల తీత త్వా ద్రాజ్ఞ ప్రవ జీవ్నన్వై వేదం పుర స్వామినః పునె క దేశ 

న_ర్సిత్సమన్తీ షత్కిల త్ర బ్రూమః.పర నై్రై పెదం బ్రహ్మణః పురం నచ్చరి 

రాల అధ > _ వా 59 ఖా ర ' 

రం బ్రహ్మవురమిత్ఫ్యుచ్య తే బృహ్మశ్ బ్లస్వ తసీన్గుఖ్యత్వారి . తస్యా 

స్త్ కు రేణానేన సంబంధః ఉవలబ్బ్యధిష్టాన త్వాత్ - “స ఏతస్తాజ్లీన 

ఘునాత్సరాత్సరం పురిశయం ప్రరుషమిరాతు తే సవా అయం స్రరుషస్స 

రాసు పూర్త ప్రరిశయి ప త్వాదిశ్రుతిఛ్వః. అథవా జీవవున వవా 

స్న్న్రహ్య సన్ని హితముపజేయ్య లె. యథా సాల్మగ్రామే వివ్లుస్సన్ని హితః 

ఇతి తద్వత్ . “తద్భథేహ కర్ణచితో లోకః తయతే వవ మేవాముత్ర, 

వుణ్వచితో లోకః తమేయతి ఇతి చ కర్త అామంతవతృలత్వము కా 

“అథ య ఇహాత్తానమనువిద్వ వ జం లె తాంళ్చ సత్యాన్కా.మాం_న్పే 

ఘాం సర్వేషు లోశేషు కామచారో భవతీ తి వ్ర కృతదహరాకాశ 

విజ్ఞాన స్వానంతేఫ లత్యం వదన్సరమాత త్యమస్య సూచయతి. యద 
క) డా తి 

సోఒయం విళిఘశ్స 8 బుభుకా శూన్య ఇత్యర్థః. (వథమశ్రుతబ హ్మశ జైన త త్సా పేక 

చరమశ్రుకషష్టివిభ కృ ర్షస్సంబంధో చయ నతు బ్రువాణం పురమితి వష్ట్యర్థః స్వ 

స్వామిభావో గ్రావ్యాః= 'నిరపేమేణ త క్సాపేఠం బాధ్యిమితి న్యాయా త్యావా--- 

అత్త (బభూవు ఇతి. శరీరస్య బ్రవాణా తదుపలబ్ధిస్థానత్వరూ పే సంబంభఖే మానమాహా ఎ 

స ఇతి. ఫూర్తు శరీరేమ్య, పురి హృదయే శయ ఇతి పురుష ఇళ్యన్వయః. నను బ్రవా 

శబ్బస్య జీవేఒవ్య్వన్నాదినా శ రీరవృద్ధి సూత" ముఖ్య త్వాన్న షసష్థ్యర్థ 8. కథంచిన్నేయ 

ఇత్యత ఆవా=_అథవెతి. బృంవాయతి డేహామితి (వా జీవః తత్ఫా (మిశే పునే, 

వృాదయం బ్రహ్మవేశ్య భవతు రాజపునే మై కృసద్మ వదిత్యర్థః. ఆఅనంశఫులలీంగాదపి 

దహారకి పరమాకే త్యావా_తద్య శశి. అధ కర్శఫలానై పరాగ్యానంకరమిహా జీ వద్దశా 

యామాత్తానం దహరం కదా శ్రి తాంశళ్చ సత్య కామాదిగుణాక్ ఆఛారోోవ దెశమను 

విద్యఛ్యానేనానుభూయ యే వరలోకం గచ్చంతి లేషాం సర్వలోశేష్వనం క మైశ్వర్యం 
స్వేచ్భయా సంచలనాదికం భవతీత్యర్గః. దవాచే ఊఉ క్షలింగాన్యన్యథాసీద్ధాని చేసాం 

“యావాన్యా అయమా కాశస్తావా నేపోఒంతర్హ ఎదయ ఆకాళ ఉభే ఆస్మీక్ ద్యావా 

వృథీవీ ఆంకశేవ సమాహితే విష ఆశత్తావహశ పాస్తా ఇత్యాది వాక్ళ శేష తేభ్యః 



948 రత్న పృభాభూషి.తే, శాంకరబ్రహనూ త్ర, భా మే [అ. ౧. 

ప్వేతదు_క్టం, న దహరస్యా కాళ స్యా న్వెష్టవ్యత్వం విజిజ్ఞానీతవ్యత్వం చ 

శ్రుతం పరవి శేషణ తనో పా దానాదిత్సిఅ త్ర, బ్రూవః _-యదా్థకాశొ 

నా న్వేష్టవ్య కేేనో_క్షస్స్యాత్ “యా వానా అయమాకాశసావానే 
దాన? ND రై ~ అ ళ్ళ జ్ పహ వర్త దో ఆకాళి అత్యాద్యా కాళ సరూప ప్రదర్శనం & 

అ ల అనా గ అచ ద అ | 

పద్యెత, న ్వ్వ తదస్యంతేర దవ స్రంద్భావద గనౌయువ వద ర్మ 

తం చేద్చూ )యుర్యుదిదమ న్నళహవు రే దహరం వుండరీకం పెళ్ళే 

దహరో౭ఒసీన్నంతరాకాశః ౦ తదత విద్వలే యద న్వెష్టవ్యం 
డా Ww న్ మ్ 

య ద్యావవిజిజ్ఞాసితవ్య'మిత్యాతీవ్య వరివారావసరే ఆకాశవవా 

వక్ర, మెణ ద్యావాపష్ఫథి వ్యాదీనామంతస్పమా పాతత్వ ప్ర దగ్శనానై వత 

దేవం. వవం హీ సతి యదంతస్పమాహితం ద్యావావృథి వ్యాది తద 

అత్య ర్స గా శ “a ఒం 
నేషష్ట్రవ్యం విజిజ్ఞాసితవ్యం చో క్షం స్యాత్. తత్ర వాక్స్టి దా నోవ 

వద్వ్నేత అసి న్మామాస్నహితా ఏష ఆతావహతపాష్తేతి హీ ప్రక 
తి హా ఆ - ధల 

త్యద్యావా వృథివ్యాదిసమా థానా థార మా కాళ మాత్మానమనుకృష్యు 

“అభయ హో త్య-నమనువిద్య వ్ర జం ల్యే తాంశ్చ సత్యాన్యామా నితి 

సముచ్చయా గాన చ క శైనాల్మెనం చ కొమాథారమాహితాంశ్చ కా 

మాన్విజ్లేయా న్వాక్య శెపో దర్శయతి. తస్తాద్య్వాక్య్వోపక, మేఒవీ దహర 
న్ ప్: | హా Hd 

వవాకానో హృదయపవుండ ర కాథ్మిగా నః సహాంతస్థస్పమాహి లై: వృథి 

వ్యాదిఖిస్స క్రైళ్చ కామైర్విశ్లేయ ఉ_క్ట ఇతి గమ్యులె. స చోడోభ్యో 

"హతుభ్యః పర మేశ్యర ఇతి స్థితం, 

తదంతస్థృగుణ త్వాదిత్యు క్షం స్థారయి'త్వా దూషయతి-__యదపీ త్యాదినా. ఉత్తరే 

— చ జ్ అలీ > చన నీ ry అణ 

1 శస్వరూప ప్రతి పాదనాన్ఫథానుపప తా పూర్వం తస్యా స్వష్య త్వాదిక మిత్యత్రా? 

వవ త్తిం శంక లే--నన్వితి. నీతదాకాశస్వరూవం ఆమేవవీ జమా కాశ స్యాల్పత్వ 
త్ర డ్ జ్య అంటి కరన్ య్యా వ్ ల 
వవముయా సరస్యాంకస్థ (వస్తూ క్షదంకస్థ్స మొవ భ్యయ మిత్యర్థ. తర జగచేవ 

ఎనియం స్యాదిత్యాహ---మై త దేవమితి. అన్ను కో దోష స్తత్రాహ---ళ త్ర తి, సగ్వ 

నామఖ్యాం దవారా కాళమాక్ళహ్యోత్క క్వాదిగణానుక్త్వా గుతైస్సవహా తనై సవ భయ 
త్వం వాక్యేేపో (బూతు, తద్విరొ ధ ఇత్యర్థః. తస్పిక. యదంతిరితి తత్పచదేన వ్యవ 

హాతమవి హృదయం యోగ్యతయా గ్రాహ్యామి త్యాహాకస్తాదితి. యద్వా ఆకాశ 

స్తసి క్. యదంత స్తదుభయమ న్వేష్టవ్యమితి యోజనాం సూచయతి సహాంత స్పైరితి. 
అలో — ద హః 

ఆకాకోపమానత్వ ద్యావా వృథివ్యధైష్పాన త్వ్వాత్య తాషపహాత పాప త్వాదిసూతుభ్యః 

ఇత్యర్థః. 
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సూ. గలెశ బ్లాభ్యాం 

తథా హొ దృష్టం లింగం చ. ౧౫. 

దహరః పరమేశ (ర ఉ_త్తరేభ్యో హాతుభ్ట ఎత్యుక్తం. తే 

ఏవో త్తశే హౌతవ ఇదానీం పృవంచ్యంతే. వతశ్చు పరమేశ్వర ఏవ 

దహరః యసాద్గహరవాక్యశె పే, పర మేక రసన ప్ర తిపాదకౌ గతి 
దాది ర ౪0 

శ్రద్ద భవతః. “ఇమాస్పరారః ప్రజా అహరహర్షచ్చంతే్య ఏతం బ్రహ 

లోకం న విందంతితి. తత పృకృ్చతం దహారం బహాలోకళ బైనాభి 
ww we ది 

యాలో 

"ఛాయ తద్విషయా గతః వజాళ బ్బవాచాన్టినాం జీవానామభిథీయ 

నమూనా దహరస్య బృహాత"ం గవుయతి. తథా హ్యహారహర్ణివానాం 

సుషు_ప్పృవజ్ధాయాం బవావిషయగ మనం దృష్టం శ్రుత్యంత ౮ సతా 

సోమ్యు తదా సంపన్నో భవతీ త్యేవమాదా. తోశే_పి కిల గాఢం 

Ya ( ర్తి ఖ్ అడ దగి 5 నా 

సుషు ఫప్రమాచత తే బి ప్తాభూళి బహతాం గతి ఇతి. తథ బహ 

లోకళ్టాఒవీ వకృలి దహ పృయుజ్యమానో జీవభూ తా కాశ 

౧౫. దవారాకాశస్య బ్రహ్మ కేక హీత్వంతరమావహాగ తీతి, వృజాజీవాః 

ఏతం హృదయస్థం దహరం బృవాస్వరూపం లోకమహారహాః ప్రత్యహం సార్టపే 

గచ్భంత్య స్తదాత్య నా స్ట్” అవ్యనృ ఆక్టా నేనావృ తా స్తం న జానంతి అత$ పున 

రు ల్తిష్టంతీత్యర్థః. నన్వేతక్పదపరామృష్ట్రదహా రస్య స్వాపే జీవగమ్య కేవీ ద్రహ్హక్వే 

కిమాయా కమి త్యాశంక్య త్రాహి దృష్టమితి వ్యాచ స్టే తథా హీతి. లోేశే౭పి దృష్ట 

మిత్యర్థాంకరమావాలోశే=_ పీతి, గతి
లింగం వ్యాఖ్యాయ శబ్దం వ్యాచ ప్రాత శతి. 

శీవభూతా కాశయోర్చ ఏవ్యలోకశబ్ద స్యా ప్ర సీద్దేరితి భావః (బృహ్మణ్యపి తస్యావ, 

దహశాకాశస్న వర బ పహావరట్వే ాత్వంతరమాహ జహా 
ల ర 

(4 అల్ ం జో వడ ఉడి Ot అం ౮ 3 

“ఇమా? సర్వాః (ప్రజా అహారహర్స చృంత్య ఏళం (బవాలోకం న విందంతి 

ఇతి దహరవాకే షే నృజాశజ్దనాక్యానాం జీవానాం వృత్యవాముచ్యుమా నా 

దృకృక దవారవిషయా యా -గతిక యశ్చ (బ,హాలోకళబ్దః, తాభ్యాం దహరస్య వర 

చ ర్ అద కలగ ee 3 

బ్రవ్యాతావగమ్య లే. తథాహి దృష్పృం శ్రుక్యంతశే సతా సోమ్య తదా నంపన్నో భవతి 

6 ఈర అర్తం 
లా ద అన శాం 

ఇతి., నీవం చ ప్రత్యహం హిరణ్యగర్భ లోకగమునాసంభ వాద్బ, స్యావ లోక 
ఇతి 

ప్ై 
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శంకాం నివర్త రయన  /వ్యాతామస్య గమయతి. నను కమలాసనలోక మది 

బ్రవ్వలోకలొద్దో నగమయిత్ . గమయుద్యదీదం బ్ర బహణో లోక తి 

పబ్ట్ళసమాసవృత్వ్యా వ్యుశ్వాచ్యెత. సామానాధకరణ్యవృశ్వ్యా తు 

న్యు క్పాద్యమానో ద్రైహ్హావలోకో బ్రహ్మలోక ప్రతి పరమేవ బహ 

గముయిష్యుతి. ఏత చేవ చాహరహర్చ్రపహ్యూలోక గమనం దృష్టం బృహ 

లోకళబ్దస్య సామానాధిక రణ్యవృ త్తివరి గ "బా లింగం. న హ్యహార 

హారినూాాకి ప్రజాః కార్య బహాలొకం సతలో కాఖ్యం గచ్చంలెతి 

శక్యం కల్పయితుం. 

9 9 గాం మహమ్నో౭స్యాసి, న్నుపలబ్దః ౧౬. 

ధృ లెళ్చ సాత్రో; పర మేశ(ర ఏవాయం దహరః. కథం? “దహ 

సిద్ధిం శంక లేనన్ని తి, - నిహోదన్ల స్థపతి న్యాయేన  సమాధ త్తే గముయేదితి, షే 
అధ జ్య OS అట ఆగ చింతితం స్థపతిర్ని మాదళ్ళట్టసామర్థ్యాల్ రె ద్రిమిష్టిం విధాయ వితయా నిపాదస్త కలిం 

0 

యాజయే"దిత్యామ్నాయలే. తత్ర, నిహాదానాం స్థవతిః స్వామాతి షష్టీసమాసేన త్రై 
థి 

వర్షికో గ్రావ్యాః ఆగ్నివిద్యాది సామర్థ్యల్ నతు నిషమాదశ్చాసౌస్థవతిరితి కర ధారయేన 

నిహోదో గ్రాహోగి=సామర్థ్యాదితి ప్రాప్తే సిద్ధాంత, నిషూద వవ స్థపతిస్సా నల్ నిషాద 

శబ్దస్య నిషాచే శక్త త్వాల్ , తస్యా శుక వష్ట్యర్థ సంబంధలకుకత్వకల్ప నా యోగాల్ శ్రుత 

ష్యతీయావిభేః ఫూర్వపదసంబంధకల్పనాయాం  లాఘవాల్ అతో నిషూదసే 

సామర్భ్యమా శ్ర ౦ కల్ప్యమితి తద్వదృ హా హు లోకళల్లే కర ఛారయ ఇత్యర్థః. కర్మ 

ఛారయే లింగం చా పీతి వ్యాచష్షే--వత దే వేతి. నూరే వశార ట్ క్షన్యాయసము చ్చ 

యార్థః. 

౧౬ సర్వజగద్ధారణలింగాచ్చ దహర$ పర ఇత్యాహ---ధృేరితి. నన్వథశచ్చా 
ద్ధహరప్రకరణం విచ్చిద్య శ్రుతా ధృతిర్నదవారలింగమితి శంకలే--కథమితి. “య 

సామానాధికరణ్యస్య పరిగె భా ఆహరహర్హ మనమేవ లింగం జ్టైవకమ్. చళ బ్టేన 
నిమోదస్థపతి న్భాయో పి సామా నాధికరణ్యపరి కృ గహ సూచిక ఇత్ ఛ్యేయమ్. 

దహరస్య పరబ హతే పాత్వంతరమాహ ద్వాభ్యామ్--- 

“ఆభ య అత్తా స సేతుర్విధ్భతికేషాం లోకానామసంభేదాయి ఇతి శ్రుతా 
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రొ ఒస్మీన్నంతరా కాళ ఇతి హొ వృకృక్యాకా శ 'పమ్యపూర్వకం త్స్మిం 

తృర్వసమా థానము క్యా తసి న్నెవ చాత్మేశ బ్దం వ్రయుజ్యాపహతే 

పాప త్యాదిగుణ యోగం చోవదిశ్ర్చత మే వాన తీవ త పకరణం నిర్షిళతి 
- —(U య 

“అథ య ఆశ్రాస నేతురిషధ్భతి రేషోం లో కానామసంభేదాయె'తి. తత్ర, 

విధృతిరిత్యాత ₹ బ్బసామానాధికర ణ్యాద్వి థారయితోచ్య తే _శక్రీచః కర్తరి 

స్త రణాత్ . యథోదకసంతానస్వ విథారయితా లోకే నేశు; మ. త్ర 

సంపదామనం ఫేదాయ వవమయమా త్తే పాముథ్యాళ్తది భేద భీన్నా నాం 

లోకానాం వర్ణా శ్రమాదీనాం చ విథారయితా నేతురసం ఖఛేదాయా 

సంక రాయేతి. వఏవమిహ వకృలే దహారే విధరణలతణం మహీ మానం 

దర్శయతి, అయం చ మహామా పర మెళ్వర ఏవ శ్రుత్యంత రాదువ 

లభ్యతే. “వతస్వ వా అతురస్య ప్ర థాసనే గార్టి సూర్యాచం ద్రమసౌ 

విధ్భతే* తిష్టతణ బ్రత్యా దెః. తధాన్య శ్రా వి నిశ్చెతపర మేశ్వరవా స్య 

ప్రూయతే-ోవప సరత ర ఏష భూతాధివతి రేవ భూతపాల వవ 

శెుక్వథరణ వపాం లోకానామసంభేదాయేతి వవం ధృలేళ్చ 

ఫీాత్రోః పరమేశ షర వఏవాయం దహారః. 

ఆశే” వకృళాకక్తాల్ ఆభశబ్దో దహరస్య ధృతిగుణవిధిప్రారం భార్భ ఇ త్యాహ=. 

దవరోజపే ప్మెన్ని త్యాదినా. శ్రు శ్రుత" విధృతిశబ్దః క్ రృవాచితత్ 3 డంత స సూత్రే రు 

దుహినుకబ్దసామా నాధికరణ్యాత్ ధృలెశబ్దః శ్రన్నంతో విధారణం బూత గప్పి "స్ షం 

కిన్ని*తి భావే _క్టినో విధానాదితి విభాగ. సేతురసంకరహేాతు3, విధ్భతిస్తు గ్! హాశ్రు 

రిత్యపౌనరు క్ష గమావహా=-యథోదశేతి, సూత్రం యోజయతి_నివమిహేౌశి. ధృతే 

శ్చ దహర;ః వరః ఆస్య ధృతిరూపస్వ నియమనన్య చ మహి మో 2-స్ట్టీ క వరమాత్షే 

స్యేవ శ్రుత్యంతరే ఉపలబ్దరితి సూత్రార్థ:. ధృ కెశ్చేతి చశారాల్సే తుపదో_క్షనియామక 

త్వ్వలింగం గ్రాహ్యం, తత్త నియమ నే శ్రుత్యంతర వలబ్ధిమావా---వీత స్యేతి, ధృళే 

తామాహా రతి, 

యాధృ తేరపి పాతోర్ణవారాకాశః పరమా త్తైవ, అస్య శ సర్వలోకవిధారణలతణ 

మహిమ్నః అసి క్ పరమాత్త ని “నష భూతపాల ఏష సేతుర్విధరణః” ఇ త్యాదిశ్రుత్యం 

క రేఒప్యువల స్థ శ్యర్థః. 



వ్రతళ్చ ర ఏవాయం “దహరో=నీ నృెన్నంతరా కాళ” 
ఇత్యు చ్యతే యత్కారణం ఆ కాళ శబ్దః పర మేళ చే పృసీద్దః “అకానశో థి ఏ థి 
హ వై నామరూపయోర్ని ర్వహితా శర్వాణి హావా మని భూతా 

నాననా న సముత్పద్యంత” ఇత్యాది వ యోగదర్శనాత్ . జీవే తు 
కషచిదా కాళ శబ్దః వ సృయుజ్యమానో దృశ్య తే, భూ తాకాళ స్తు 

పళ్యానహ్యాకాళ ప స సిర్దావ్రుపమానోపమేయ భె వాదస్ధిసంభ వాన్న 

గృహాతవ్య ఇతుషు_క్ట కమ్. 

సూ, ఇతర పరామర్నాత్స 

ఇటి చెన్నాసంభవాల్ గా౮ 

యది వాక్య శేషబ లేన దహర బ్రతి వర మేళ (రః పరిగ్భు "బ్యాత 

అ నీహీతరస్యాపీ జవస్య చాక క్ట పరామర్శః “అభయ ఏష, సంప్ర, 

సాదోఒ స్థాచ్భరీరాత్పముష్టాయి ము పరం జోర్టితిరుపసంవద్య సరన రూ 

౧౭..ఆ నమంతాల్ కాశే దివ్యత్ర ఇతి స్వయం జ్యోతిషి ట్రహ్మణ్యా కాళ 

శబ్దస్య విభుత్వగుణతో వా గ నీద్ధిః (సృయోగ ద్రాచుర్యం. 

౧౮. యది 'నష అత్తా పవాక పా” త్యాది వాక్య శేషబలేన దవార వరస్తరి_ 

జీవో2పీ త్యాశంక్య నిషేధతిఇక శతి, శివస్య వాకస్టి శేషమావా_అ-ఖేతి. దహ 

రో క్ష సనంశరం ముక్షోవసృష్యం శుద్ధం బ, వోచ్యతే, య వష సంవ్రసాదో జీవో 

స్థాత్యార్యకారణసంఘా తాత్ సమ్యాగుత్రాయ ఆత్తానం తస్తాద్వివిచ్య వివి క్ష మాత్రానం 

స్వేన బ్రృవాహపేణాఖినిష్పద్య సాకమొత్క్భృత్య తదేవ (వ,త్యేక్సరం జో తిరువసం 

పద్యలే ప్రాప్నోతీతి వ్యాఖ్యేయం యథా ముఖం వ్యాదాయ స్వపితీతి వాక్యం సుష్త్వా 

దహగా కాశస్యాపి వరనూత త్యన్ఫేవ ప్ర ప సిద్ధిః, లోకరూథ్య సపేక్షయా 'ఆకాళో 

వై నామ నామరూపయోర్శి ర్వహితా' ఇత్యాది శ్రా కదూ ధేర్భ రీయస్తాద్దహ రా కాశ; 

వరమా త్లేవ్మ న భూతాకాశ ఇతి సెద్ధమ్, 

నను శర్షి జీవోఒ స్తీ ్ర త్యాశంక్యాహ 
ల) ౨ —D 

“నీవ సంవ్రసాదః ఇతి సంప్ర సాదశళ్చేన ఇశరస్యాష్యస్మీన్స కరణే పరామ 
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ణా భి నిప్పదర్ణితే దవ ఆడేరి హూోవాచేతి అత హి సంప సాదళబః 
@ శీ (UU WU టు 

శుత్యంత ర సుషుప్తావస్థాయాం దృష్ట త్వా _త్తదవస్థానంతీం జీవం 

శక్నా త్యుపస్థాపయితుం నార్భాంతరం. తథా శరిరవ్య్వపాశ్రయనై సవ 

జీవస్వ కరి రాత్సము స్టైనం సంభ వతి. యథా కాళ వపా శ్రీ యాణాం 

వాయ్యాప్నామా కా శాత్సమున్టై "నం తదషత . యశా చాద్భష్టోఒవి 

లోకే వరమేశరవిషయ ఆకాశ శబ్దః పరమేశరధర సమభివ్యావో 

రాత్ 'ఆకాశోహ వై నామరూవయోర్ని కహి తేత్యవమావౌ పర 

నేళ్యరవిప యో౭ఒభ్యువగతః. ఏవం జీవవిపయోఒపి భవిష్యతి. తస్తా 

బగ ల ద్ టం ఆధ 5 Wu . 5 MK 61 

చితరపరామర్శాత దహరొఒస్మిన్నంత ౮ కాళ ఇత్వ త స ఏవ జీవ 

ఉచ్వత ఇతి చేత్, నైతదేవం స్యాత్, కస్తాత 2 అసంభవాతీ . న హీ 

దేవో బుద్ధ్యాద్యు పాధిపరి శేదాభిమానీ సన్నా కాశనోవమాయేత న 

చో పాధిధ రానఖీమస్య మానస్యావహత పాష్మ త్వ్వాద యో ధరాస్పంభ 

వంతి. వృవంచితీం మవైతత్ప్భథ మే సూత్రే అధి కాళం కాపరివా రాయ 

TK సం “Bad ల డా [ట్ జస రావు 39 

తు పునరువనస్ట స్తం. పఠిపష్యళల చోసరిష్టాతి ఎ అన్న్యార్థళ్చ్ ర్ మర్శ 

౧. 3 అతి. నూ. . ౨౦.) ఇతి వంచవూధికరణమ్. 

ముఖం వ్యాదత్త ఇతి వ్యాఖ్యాయ తే తద్వత్ . జ్య(ోలిపో౭.నాక్శ త్వం నిరస్యతి---నిష 

ఇతి. “సం ప్రసాదేరత్వాశరి ల్వే"తి శ్రుత్యంతరం. అవస్థావదుస్థానమపీ బీవస్య లింగమి 

స్యా జడ ను! . పా జ లర ర్ 
త్యాహ వె తదు శశస్య తస్యాత్ససము ఫ్రై దృష్ఞైంత! యేన. నను 

కార ప్యాకాశశబ్లో జీవేన దృష ఇ త్యాశంక్యే క్షా వస్గో జ్ఞాన లింగబలా క్క_ల్ప్య్య 

ఇత్యాహ---యథా చెతి, నియామకాభా వాబ్చీవో దహరః కింన స్యాదితి ప్రాప్తే 

నియామకమావానై త్యది త్యాదినా. దహా దే శ్రుతథర్షా జామనంఛ వాన్న జీవో దవార 

రె 
యా ఇత్యర్థః. త పునరు క్షి సత్రాహ---అధికేతిం ఊ క్ర రా చ్చేత్యథి కాశంకాని రా సార 

మిళ్ళర్థః. కా తర్హి జీవవరామర్శసృ గతి స్తత్రావా=పకిష్యతీతి, జీవస్య స్వాపస్థాన 

భూళ బృవాక్షానార్థ్ ఒయం వరామర్శ ఇతి వత్యులే. 

ర్యాశ్స జీవో దవహరా'కాళో= స్టిష్టతి చేశ్, న. అసంభవాల్ జీవే ఆకాశోవమేయ 

త్వావహత పౌష్య త్వాదినామసంభ హాదిళ్యర్థ రం 



254 రత్న ప్రభాభూషిలే, శాంకర బ్రహనూ త్ర భా ప్యే [అ. ర. 

సూ, ఉ త్తరాచ్చేదావిర్భూతన్వరూప సు ౧౯. 
అజాయ అయి 

ఇతరవపరావముర్శాద్యా జీవాళంకా జాతా సా అసంభ వాన్ని రా 

కృతా. అథేదానీం మృతేసై ్ వ వామృతే సేకాత్పునస్సము్జనం జీవా 

2 i: జగ ల 5 
శంకాయాః క్రియతే ఉత్తరస్థాత్చ్రాజాపత్యాద్వాక్యాత . తత్ర హీ 

“య ఆతావహతపా షేత్సవహత పాప త్యాదిగుణక మా క్తెన మన్వెష్టవ్యం 
జ తల సా - పాల 
5 ల ఇగ ర్య గ గ గ్య 

విజిజ్ఞాసితవ్యం చ ప్రతిజ్ఞాయ “య ఏపోఒతీణి పురుషో దృశ్యతే 

వవ ఆలే'తి బువన్నతీస్తం ద పారం జీవమాత్తౌనం నిరిళతి. “ఏతం 
3 థ VD - ది 

లేవ E భూ యోజఒనువ్యాఖా్యస్యామోా తీ చ తమేవ పునఃపునః వరా 

N ౦ జస ర్తి క బళ [5 ¢ z 

మృశ య ఏవ స్వవ్న మహీయమానళ్సార ల్యేష ఆలె లై తేదక క్రో 

తత్సు_ప్తన్సమ_స్హస్సం ప్రసన్నన్న్వప్నం న విజానా ల్యేష ఆల్షౌతి చ జీవ 

౧౯ అసంభవాదితి హేతో రసిద్ధిమాశంక్య పరివారతి ---ఊ త్తరాచ్చేదితి. సూత ( 
నిరాకృ తయా; జీవాశం కాయా8 వ,జాపతి వాక్యబలాత్పునసృముస్థానం (క్రియలే 

త శ్రబీవసై నివావవాశ పాప కారి గ్ర హేనాసంభవాసీ స్థ రిత్యర్థం కథం త్త జీవ
ో క్రి 

స్తతావాకేత్రే త్యాదినా. యద్యప్యుషక్క మే జీవశబ్దో నాస్తి తథాష్యపహత పాప 

'త్వాదిగుణకమాత్తానముప క్ర మ్య తస్య జాగ్ర, దాద్యవస్థా త్ర యోపన్యాసాదవస్థాలిం గన 

జీవనిశ్చుాయా త్తసై సవ తే గుణాస్బంభవంతీతి సముదాయార్శః, ఇందృం సృ్కకొపతి 

రూ తే-య ఏష ఇలిం ప్రాథాగ్యాదత్నీ నవా ణం సరై వరిం, ది యెర్వి షయదర్శన 

రూపా గ్ర దవస్థావన్న మి త్యావా--- ద్రహ్ఞైరమితి. మహీయమానక  వాసనామయై 

రిషయైః పూజ్యమాన ఇతి స్వపష్నపర్యాయే తద్య్రైతి నువ్వ ప్తిపర్యాయే చ జీవమేవ 

వ్ర జాపతిర్వా సప్త ఇత్యన్వయ:ః* య శ్ర కాలే శడేతల్ స్వవ్నం యథా స్యా త్తఖా 

ను పకి సమ్యగస్తో నిర స్తః కరణ గామో యస్య స సమ స్పకి ఆత వవోవసంవ్శాతకరణ 
ee) 

త్వా కకత కాలుష్యహీనః సంపృసన్నః స్వప్నం (సృవంచం అజ్ఞానమా శ్ర ల్వేన 

న టగ్ య చ అల 
వయతి. అతో ఒళ్ళానన శ్వాన్నుకా డి్టలతు ణః ప్రాజ్ఞః స ఎవ స్వవై త న్యేన కారణ 

రసాతీ తస్య సామ్య్ళస్య సత్తాస్ఫూ ర్తి ప్రదత్వాదా శ్రే త్యర్థ 8. దతుర్భపర్యాయ 

ఎవ్లోనేః శనై ్యృవాపవాత పాప క్యాదిగుణా ఇ త్యాశంక్య తస్యాప్ వర్యాయస్వ జీవ 

ఇత్ధ మఖిహి ౪ "సంభవస్యాసిద్ధిమాశంక్య పరివార తి 

ఉత్తరాత్ 'య వపోఒక్నిణి పురుషో దృశ్యతే ఇత్యాది ప్రజాపతి వా క్యాల్ 
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మేవావస్థాంతరగతం వ్యాచస్వె. తనన చావహతపావ్మ త్యాది దర్శ 

యతి'వతదమృతమభ య మేతద్బ) ఆ "తి. “నాహా ఖలషయ మెవం 

సంపృత్యాళ్ళనం జానా త్వయమహామసీ తినో వవేమాని భూతానితి 
ఆ లాం. సా 

చ సుషుషప్తావస్థాయాం దోషముపలభ్య “వతం లేవ తే భూయోఒను 

ఛ్రోతదస్మా దితి చోషకృమ్య థ రీర సంబంధ 

నిందావూరషకం కనవా సం ప్రృసాదోఒస్థాచ్భరం రాత్సేముస్ట్ "య పరం 

జ్య్యోతిరుపసంపద్య న్వేన రూ వేణాభినిష్పద్వలే స ఉత్తమః పురుష ౩తి 

జీవ మేవ శరీరాత్సముత్జెతము_త్తేమం పురుషం దర్శయతి. తస్తాద_స్పి 

సంభవో జీవే పారమేళ్యరాణాం ధర్థాణాం. అతః “దహరోఒస్మిన్నంత 

"రాకాళ”లతి జీవ ఏవో _క్రలతి చేత్క_శ్చిద్చూ)యాత్. తం సలి (టా 

యాదావి ర్ఫూతస్వ రూప స్తే పలి. తుళ బ్లః వూరవకు వ్యావృ_క్వర్థః 

శో కరసాదపి సాశాషదిహ జీవాశంకా సంభవతీత్యర్ణః.. కస్తాత్ ! 
౨ పా తి థం “హ్మా 

యత_స్తత్రాప్యావి ర్భూతస్టరూ బో జీవో వివయ్య తే, ఆవిర్భ్యూతం 

స్వరూపమన్యే త్యావిర్భూతేస్వరూ పః భూత వూర్వగ త్య జీవవచనః, 

వ్యాఖ్యాస్యామి నో ఏవాన్య 

వరత్వ్టమి త్యావా=_చాహౌతి, అహేతి నిపాత; ఖే దార్థఃం ఖిద్యమానో హీంద్రః 

ఊవాచ న ఖలు నుష్తః పుమానయం సర్మప్కతి సుష స్ట గ్టపస్థాయామయం చేవదతో= 

వామి ప్యేవ మాత్రానం జానాతి నో వవ నైవ ఇమానిభూశాని జానాతి కింతు వినాళ 

మేవ ప్రాప్తో భవతి, నాహమత భోగ్యం వశ్యామిోతి దోషమువలభ్య పునః ప్రజా 

వతిమువనసాద, తం దోపం శ్రుత్వా (వృకావతిరావానీశమి తి, విశస్తాక్స కృతా 

చాత్త్మనో ఒన్యశ్రాన్యన్న వ్యా ఖా స్యమోత్యువషృక్త మ్య “మ
ఘపవన్మర్త ఫ్రం వా ఇదం శరీర 

మితి నిందావూర్వకం జీవమేవ దర్శయతీత్యర్థః. తస్థాళ్స్ర)జావలిఐ"క్యాత్ . అతః 

సంభ వాసిద్ధేః, సీద్ధాంతయలి---తం వృతీశి. అవస్థా క్రయాచ్ శృీధ నేన -విర్భూతం శోధి 

తశత్వమర్థస్య నాక్యోక్టవృ త్త్యభివ్య క్రక్వమి శ్యర్థః. తర్హి సూల పుంలింగేన జీవో క్షిః 

కథం బ్జానేన జీవత్వస్య నివృ త్త త్వాదిత్యశ ఆపహా--భూతఫూ రతి, జ్ఞానాత్పూర్వమ 

ప, తిబవింబితత్వరూ పం జీవత్వమభూదితి కృత్వా జ్ఞూనానంతేరం 
wy 

దబ్రవారాపో౭.పి జీవనా మా చ్యత ఇత్యర్థః. విశ్వ త్రెజస ప్రాజ్ఞ తురియపర్య్యాయచతుస్ట్ర 
విద్యా తతా గారు 

జాగ దాద్యవస్థావశ్నే జీవే అవపవాక హావ త్యాదిసంభ్ల వాబ్లీవ నీవ దహరాకాశ ఇతి 
YU థి ళీ సె 

వేజ్, ఆత్రాహ---ఆవిర్భూతస్వరూ వస్తు. తుశబ్దో జీవశళంకావ్యావ్భ క్త నిర్గ యతః? 
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ఏతదు_క్టం భవతియ ఏపో=_హీణిత్య తీలకీ తం ద్రప్రారం నిర్జిశ్యా 

అహం స్ బ్య మరా రగ - తి 
దళ రావ భ్రాహణేనై నం ళరీరాత్మతయా వ్యుష్థావ్య “ఏతం త్వవ త 

న్రతి పునః పున _స్టమెవ వ్యా ఖ్యేయ త్వెనానుకృష్యున్వవ్న సుషుప్రోవన్య్యా 

నృక్కమేణ “పరం జ్యోతి రుషసంపద్య సన రూ పేణాభినిష్పద్యతి ఇతి 

యదస్వ పారమాన్థికం స్వరూపం వరం బ్రహ్ త ద్రూపతమైనం జీవం 

వా్నాచస్వే న జె వేన రూపేణ య త్పత్పరం జోర్షతి రువసంవ త్తవ్వం 
గం బప వహతపాప జీవన శ్రుతం తత్ప్సగం బ్రహ్మా కచ్చాపహలతేపాష్మ త్వాదిభర్మకం త చేవ చీవస్వ 

స్ న్ జ J ~ 9 వ న 3 న గ పారమార్థికం స్వరూవం తత్త (మని క్యాదిశా స్తై భో నేతరదుపాధి 

కల్పితం. యావదేవ హి స్థాణానివ పురుషబుద్దిం దై (తలతుణామవి 
థి © ధం తాప 

'ద్యాం నివ రయన్మూూ.టస్ల నిత దృక్స ఏ రాపమాశ్తనమహం బవో 
ఆజం థి ధీ (/ శి 

సీతి న ప్రతివద్వలే కావజ్లీవస్య జీవతం. యదా తు దేహేంద్రియ 
జ్ర తె జల (ప 

వల మన6 జ "లే 5 
మనో బుద్ధిసంఘా తదు ట్ట" | శ్రుత్వా వతిబోధ్యలె నాను త్యం 

నా రి చ చస క గ వ్ర x ( a a చౌ ౦ ద్రియమనో బుష్టిసంఘాత్ో నా సంసారికింత ర్హితద్వ త్తత్సతగ్థం 

యాత్మక ప్రజాపతి వాక్యస్య శాత్సర్యమాహ---నీకదితి. జన్మ నాళవ శ్త్వాక్స్రతిబింబ 

వద్బింబదేవో నాకే తి జ్ఞైావనార్థం (వ జాపతిరిం ద, విరోచనా ప్రత్యువాచ ఉదశరావే 

ఆత్రానమశేత్యు యదాక నో రూవంన విజానీథ స్తే (బూతమి త్యాది బావా ణేనేత్యా 

పహా__-ఉదశరా వేతి. ఊఉదకవూ్తై శరావే వ్ర తిబింబికమా త్రానం డేహం దృష్ట్వా న్వస్యా 

జ్జాతం యశ్తన్మ హ్యం వాచ్యమిత్యు క్ష శ్రుత్యర్థ + వ్యుళ్ణాష్య విచాల్య ఆభినిప్పద్యత ఇత్య 

'ల్రైళలదు_క్తం భవతీతి సంబంధ$. కిము క్తమిత్యత అహా--యద స్వేతి. జీవక్వరూపేణ 

జీవం న వ్యాచ సే లోకసిద్ధ త్వాల్ కింతు తమనూద్య వరస్పరవ్యఖిచారిణ్భ్యోఒవస్థాభ్యో 

సవిచ్య బ వాస్వరూవం బోనయతి అతో యద్భవ్హా క చేవాపహత పాప త్వాదిధర్య కం 

; జీవ ఇత్యు క్షం భవతి, శోధితస్వ్య బృవ్లాభేదేన కద్ధర్శో శ్రేరిత్యర్థః. నీవమవస్థోపన్యా 

స్య వికేకార్భత్వాన్న జీవలింగత్వం “నీతదమృతమేకదృ్రమ్థూ”తి లింగో పేక శ్రుతి 

విరోఛాదితి మంశవ్యం. నను జీవకక్ష బ్ర వ్యాత్వవిరుద్ధధర్శ వతోః కథమ భేద నత్రావా--- 

తచేవేతి. అన్వయమవ్యతిరే కాభ్యాం జీవత్వస్యావిద్యో పాధిక ల్పిత త్వాదవిరో ధ ఇతి 

మత్వా దృష్టాం తేనాన్వయమావా-యావది తి, వ్యతి శేకమావా_యచేతి. అవి 

ద్యాయాం సత్యాం జీవత్వం వాకోక్ష, పుబో ధా క్తన్ని వృత్నే కన్ని వృ త్తిరి త్యావిదికం 

త త్రై ప్యావిర్భూతం పారమార్థి కం స్వరాపమ స్యే త్యావిర్భాకస్వరూపో 'జీవో వివతేత$, 
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స ఆత్తా నైతన్యమాత్రస్థరూప స్త త్త పమసితి. తదా కూటస్థ నిత్య 

దృక్స ్వరూవ మాత్మానం వతి బుద్ధ్యాస్థాచ్ళరీ రాద్యఖిమూనాత్స 

ము త్తిష్టక్ స ఏవ కూటస్టనిత్థదృక్సరూప ఆత్మ భవతి “స యో 

హ వై తత్పరమం బ్రహ వేద ద్రైస్తావ భవతిత్యాదిశ్రు, తిభ్యః, 

త్రజేవ చాస్య పారనూర్థికం స్వరూపం యేన శరిరాత్సమున్టై "య 

సన రూ వేణాభినిప్పద్యలే. కథం పునస్ప్రం రూవం న్వెనైవ చ 

రరావేణ నిష్పద్యత ఇతి సంభవతి కూటస్థనిత్యస్య! సువర్ణాదీనాం తు 

ద్ర వాస్టంతరస ంపర్మా_దభి భూతస్వరూ పాణామన భవ్య క్వ సాధారణ 

వి శేహాణాం మార ప్ర తే.పాదిఖిశ్ ృధ్యమానానాం స్వరూ షే ఎ గా భినిష్పు 

_త్తిస్పాస్ఫత్తే తథా నతు. శ్రాదినా మహాన్యభిభూత వ, కాళానా మధి భావక 

వియోగ రాత్రే సారూ పణాభినిప్పు_త్తిసా న్టీర్ - న తు తథాత్మ 

తై తన్యజ్యోతిహో నిత్యస్య కినచిదభిభ వస్సంభవతి అస ంసర్టి త్వాదోష న 

మ్న ఇవ దృష్టవిరో థాచ్చు. దృస్టీశ్రు తిమతివిజ్ఞాత యో ఘా జీవసర్థి 

స్వరూపం, తచ్చ కరి రాదసముస్థ్ట్రితన్యావీ జేవస్య సదా నిష్పన్న మేవ 

దృశ్యతే. సరో క హీ జీవః పశ స్టిక్ శృణ్వన్మ నానో విజానన్యా వవ 

హారతి అన్వథా వ్యవ వారానుపప తిః, త చ్చేచ్చరి రాత్పముళ్ధితస్య 

తదిత్యర్థ8. సంసారిత్వన్య కల్పిత ల్వే సెద్ధం నిగమయతి---త దేవ చా స్యేతి. 'సముఖ్ధాయ 

"స్వేన రూపేణాఖినివ్పద్యత' ఇతి శ్రుతం వ్యాఖ్యాతుమావీ, వతి కథం పునరి త్యాదినా+ 

భాటస్థని క్యస్య స్వరూవమిత్యన్వయన మలసంగినో హీ క్రియయా మలనాశాదభివ్య కి 

ర్షతు "కూటస్థప్యాసంగిన ఇత్యావా నువే తి. ద్రవాగ్టంకరం పార్టి వోమల$, అఫి 

భూ లేత్యస్య వ్యాఖ్యానమనఖివ్య గోతి, అసాధథారణో భాస్వర త్వాదిః అభిభావక స్ఫా 

రాలోకః, జీవస్వరూవస్యాఖేఛ వచా ధకమాహ ---దృప్పతి. 'విజ్ఞాననున ఏమితి శుతా న్ 

చిన్గాశ్ర, స్తావదాళ్తా తె చైతన్యం చత్సు రాదిజన్యవృ శ్రి తివ్యక్త కం దృష్ట్యాదివదవాచ్యం * సల్ 

వ్యవవరాంగం బేవరూపం భవతి తస్యాఖిభూత ల్వే దృష్టో వ్యవవోరో విరు స్థ్యైత 

ఊహేత్వభావాదర్భ్య్వవహారో న స్యాదిత్యర్థ్య$* అజ్ఞ సావి స్వరూపం వృత్తిషు వ్యక్త 

మిత్యంగీ కార్యం వ్యవహార దర్శ నాది త్యాహ ---త చ్చేతి. అన్య భేత్యు క్షం న్ఫుటయ తి 

నతు జీవర్వేన రూపేణ; “వరం జ్యోతిరుపసంపద్య స్వేన రూ పేణాభినివ్పద్య తే, 

లికి 
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నిష్ప ద్వెత (వాకృముళ్రై"నాద్ద హో వ్భివహారో విరు కాలే. అతః కిమా 

త్త కమిదం శద హాత్సముక్లా 5°నం కమాత్తి కా చ స్వరూ వేణాభినిష్ప శ్రి 

రసి. అ త్రూచ్చ్య తే పా పోగ వేకవిజ్ఞానోత్చ శ్రే తే శరీరేం ది ద్రియమనోబార్ధి 

విషయ వేదనో పాధిఖిరవివి క్షమివ జీవస్య దృష్ట్యాది జబో్గతిన్స్రరూపం 
భవతి. యథా శంద్ధస్య స్ఫృటికస్య స్వాచ్చ్యం న్రెెక్ష నం చ స్వరూపం 

ప్రాగ్నివేకగవాణాద్ర క్ర కనీలాదు పాధిఖిరవివి క్షమివ భవతి వమాణ 

వెసకవి-వేక గ గృవాణాత్తు పరాచీన ' సటికస్స్వాచ్చ్యేన శాశ్త్వేన ప చ స్వేన 
రూ వేగాభినప్పద్యక త ఇత్యుచ్య ప్రాగవి తథైవ సక. తథా దేహో 

ద్యూపాధ్యవివి_ క్షసైైవ నతో జీవస్య _గ్రతికృతం విపెకజ్ఞానం థోరీరా 

త్పముస్ట్రానం విపకజ్జానఫలం స్వరూ 'వేణాఖినివ్ప త్తిః శీవలాత త్స్వరూ 

పావగతః, తథా 'వీవేకావివేక్మూగ్రే, కై వాత త నోఒశరీరత్వం సశోరీ 
రత్యుం చ మంత్ర, వర్షాత్ “అళరిరం కరరష్యి' త్రి. “శరిరస్థోఒవి కాంచే 

య న కరోతి న నో లతో ఇతి చ సశరిరత్యాక రిరత్వవి సేసాభావస్తర 

ణాట్, తస్తాద్వి వేకవిజ్ఞానా భొ వాద నావి ర్భూతస్వ రూవన్సన్ని వేకజ్ఞా నా 

త చ్చేదితి. సరూవం చేత్ కనిన ఏవ వ్య జ్యేత జ్ఞానాత్చూర్వం వ్యవహార “చ్చి శ్రి 

రిశ్యర్థ క. అతః సదైవ వ్యక్తస స్వయావత్యాదిత్యర్థ. సదావృ త్తి వ్యక్తస్య వస్తుతో౭ 

సంగ ప్యాత నకి ఆవిద్యక చేహాద్యవి వే పెకరూవ వస్య “నులసంగస్య సత్తా త్తద్వి వేకా ఊపీశయా 

సముజ్ఞా నాది క్రలిరిత్యు క్రరమాహఅ శ్రే తి. వేదనా హర్ష శోశాదిః ఆవివి క్తమివేతి 

తా దాత సస్య సంగస్య కల్పిత తము క్షం. ఆత్ర కల్పితసం'గ దృషహ్టాంత యాతి 

శుతికృళమి తి. శ్వంపదార్గ శ్ఫుత్యా “రోా౭యం విజ్ఞాననుయః (ప్రా తేష్వి”ల్యేవ 

మాద్యయా సిద్ధ మిత్యర్థః. _ప్రాణాభిన్న శుద్ధక్వం వదార సక్షూనస్య చా క్యార్భసాతా త్కార; 

ఫలమిత్యాహం----కేవలేతి. సశరీరత్వస్య సత్య త్వాల్ 'సమస్థానముశా,..)ంతిరిత వ్యా 

-ఫ్ఫేయం న వివేక ఇఇ్యాశంక్యాహ-ా-తథావివేశేతి. ఉక్త్షశు (శ్రుత్యనుసా నే ణేత్యర్థః, 

శేవ్వశరీరమవస్థికమితి (శు లే! ఆవివేకమాత్రకల్పితం సశరీరశ్వం అతో వివేక వీవ 
బజ్థానమిళ్యర్ణ. నను స్వకర్రార్థి తే శరీరే భోగస్యావరిహార్య త్వాత ,_శ ౦ జీవత వవ 

ఎరూ పావిర్శావ ఇత్యత ఆహ---శరీరస్థో పీతి, అశరీరవళ్ శరీరస్థస్యాపి బంధాఫెావ 

స స్ట) లేక్టీవతో ము క్షిర్య నే త్యర్థ 3. అవిరుశ్లో శ్రుత్యశ్థే సూత్ర శ్తేపో యుక్త ఇత్యా 

వె-రస్తాదితి. ఆన్యాద్భకొ 'సళ్యావిక్యర్థః. జ్రశాసినకృతోవావిర్భావలిరోభావా 

ఇత్యుపసంహారదర్శనాల్ , అతః తస్య బ్రహ్మా ్వ నావవాశ పాప క్వాదిసంభవ ఇతి జీవ 
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డావిర్భూతస్వరూవ ఫత్యుచ్వ తే, న త్వన్యాద్భశావావిర్శావా స్వరూ 

వసు సంభ వతస్స ్ర్యరూపత్యాబెవ. ఏవం మి థ్యాజ్ఞానక్సృత వవ జీవపర 

మేళ్వర యో ర్ఫేదో న వస్తుకృతః వ్యోమవదసంగ త్యావిశేషాత్ . 

కుతశై పతదేవం పృతిపత్తవ్యం?! యతః “య ఏపోఒక్రీణి పురుపో 
న ల —D | 

దృళ్యతి ఇత్యుపదిళ్య 'ఏతదమృతమభ య మేతద్న) పా*త్యువదిళతి. 
'చమోఒత్.ణ్ వ్ర సిద్ద డ్ర్ ద్రస్రృ లేపన విభావ్యలె సోఒమృతాభయ 

లత ణాద్న్రహాణో ఒన్య శ్చత్చ్యాత , తత్ర ఒమృ లభ య బ్ర వాసామా 

నాధిక రణ్యం న స్యాత్. నావి వతిచ్భాయాత్తె-యమతులమేత్ 

నిర్షళ్వ లె, పృజాపలేర్భృ పా వాదిత్వవ్రసం గాత . తథా ద్యితియేఒపి 

వర్యాయే “య ఏహ స్వప్నే మహాయమానళ్చరతితి న ప్రథమపర్యా 
బు ఉద ము ~ అదం ద్ర నా! యనిర్దిష్టాద తీ వురుషాద్ద ష్టురనొో నిర్దిష్ట: “ఏతం తేన తే భూయో 

ఒను వ్యాఖ్యాన్యామా*త్యువ క్రృమాం . కీం చాహమద్వు స్వన్న 

న్ 5 లం నో ~ బు న. o హస్తునమ దాతుం నేడానీం తం పశామోాలి దృష్ట మేవ వ్ర ఆబుద్ధః 

ప్ర త్యాచస్టే, ద్రష్టారం తు తమేవ వ్రృత్యఖిజానాతి య వవాహం 

స్వవ్నమ దాతుం సఏవాహం జాగరితం పళ్వామిాతి. తథా తృతీయ 

ఇవీ వరాన్రయే “నాహ ఖల్వయ మేవం సంప, త్వాత్మొనం జానాత్యయ 
మహామునీ తి నో వవేమాని భూతానీితి సుషుప్యావస్థాయాం వికెవ 

వితి స్టితే భదోజప్యంశాంకీక్వక్ళతో నిర_స్త ఇ త్యాహ -_._వవమితి. అంళ"దిశూన్యత్వ 

మసంగత్వం, ఆ ఇ్యదృవ్యళ్వవస్థవ్యలాతిళూన్యః విఘత్వాల్ వ్య్ళోమపది శ్యా ల్లెక్యసిద్దే 
్ఫేదో మి థ్యేత్యర్థః. వృజాపతివాక్యాచ్చ భేది మిస్రే త్యా క౦మౌపూర్వకమా హ___ 
కుత శ్చే ఇత్యాది నా. ఏళ చ్చే దస్య సళ్యత్వం నివం నా స్తీలి కుత ఇత్యన్వయ;. ఛాయా 

యాం బ్ర వాదృష్టి పరమిడం వాక్యం నా భేదవరమిత్యత ఆహఎషానావపీతి. యస్య ద్ద్దునా 

కరృకకృక్యతా సర్వ కామ ప్రా, ఫ్రీ సమా తానమన్విచ్భావ ఇతి (మృవృ త్త యోరింద్ర, 

విర చనయోర్యద్య నాత్త చ్భాయాం వ్ర జాపళిర్భూ)యాల్ తదా మృషావాదీ స్యా 
సేగరప౦ జ గిన కషం న్నీ ఆ = రి జల్ల అర న. _ దిత్యర్థః- _్రథిమవద్ద్వి తియాదిపర్యాయె వ్యావృ శ స్వ్పవస్థాను అనున్యూ తా త్తా బ్రహ 

త్వేనో క్ష ఇశ్యావా శతి, అవస్థా భే దేఒ.వృనుస్యూతే " యు క్రిమాహ-__కిం చేతి, 

నుమపా జ్ఞాతుర్వ్రావ్భృ త్తిమాశంక్యావా--తథా తృతీయ ఇతి, సువుప్తా నిర్వికల్ప 

'త్వేన తదసంభవాన్న ఫూర్వసూ త్ర స్థహాతురసిద్ధ ఇతి భావః, 
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నిజ్ఞానా భావ మేవ దర్శయతి న విజ్ఞా ఆరం 

త్ర “వినాశ మేవావీతో ఛవతితి తదవీ విశేసవిజ్ఞానవినా 

కాభిప్రాయ మేవ న విజ్ఞాతృవినాశాష్మి ప్రాయము. “న హొ విజ్ఞాతురి (జ్ఞా 

తేకివరిలోపో విద్య తే అవినాశిత్యా' దితి శ్రుత్యంతరాత్ . తథా 

చతు స్థెఒవి వర్యాయొ “వతం కేవ తై భూ యోఒను వ్యాఖా్థన్యామి 

a | అష ల ఆ ల మం 
న్ ఏవాన్యక్రేతన్తా దిత్యువక్రమ్యు మఘవన్మ_ర్హ్వం వా ఇదం 

థరిరి మితె్యాదినా సృవంచన శ రరాద్యుపాధిసంబంధ వల ్ర్రఖ్యా 

నేన సంపృసాదశబ్దోదితం జీవం “స్వేన రూ వేణాభినిష్పద్యత బతి బ్రహ్మ 

స్వరూ పావన్నం దర్శయక న పరస్తాద్భ్రహూణ ఒమృతాభ యస్వరూవా 

దన్వం జీవం దర్శయతి. కేచిత్తు సర మాత్మవివరయాం “ఏతం లేవ తి 

బ్రతి జీవాకర్ష ణఇమన్యాయ్య్ం మన్యమానా వతమేవ వాక్యోవక్రృమ 

సూచితమవహతపాప త్వాదిగుణక మాత్థానం లే భూయోజఒనువ్యా 

తన్చెసాస్టమాలి కల్పయంలతి, 'తేహామేతమితి సన్ని హీ తావలంబినీ సర్వ 

అం వ రా అం ఇ అగి 
నామ శు తిరి వ్రకృ మత్, భూయళ్ళు )తిశ్చొవరు ధ్యేత, పర్యాయాంతే 

రాభిహితనర్ది పర్యాయాంత రేణానభిధీయమానత్వాత్ . “ఏతం లేవ 

3 జగ డె గె తి ఇతి చ ప్రతిజ్ఞాయ (ప్రోఎకుక్టాత్పర్యా యా దన్యమన్యం వ్యాచమా 

అస్య వ జావశేః ప, తారకత్వం పృసజ్వేత. తస్తాద్భదవి ద్యా ప్రత్యువ 
ల UW టో . టాలీ తూ 

స్థవితమపార మార్థికం జైవం రూపం క_రృత్యభో_ కృృత్వరాగ చ్వే 

మోదిదోషక లుషితమనె కానర్భ యోగి తదిషలయ నేన తదిషపరీతమపహా తీ 

పాప తార్పదిగుణకం పారమేశ (రం స్వరూవం విదర్ధియా పు తిపాద్య తే 
డా ర ( 

న ర్తి కో ఇద 5 
జ్ఞనరూప ఆత్రాస్తక్యేత బృహ దారణ్యకి (శుతిమాహన మాలి, బుష్టేస్సామీణో నాళ 

నా స్పీ నాశ కాభావాదిత్యర్గ॥, నీవమవస్తాభిరసంగ ల్వేనో క్ర ఆవ తురీయే౭.పి బృహ 
ఆం థి ఢి అ శా లశ 

ల్వేనో క్ష ఇత్యాహా---ళభేతి. శు, లేరేకదేశి వ్యాఖ్యాం దూషయతి---కేచి త్తి సతి. 

జీవపరయోశ్ళేదాదితి భావః. (శ్రుతిబాధానై వైవమిత్యాహ--- లేహిమితి. సన్ని హితో 

జీవ ఏవ సర్వనామార్భ ఇత్యర్థః. ఉక్తస్య పునరుక్తా భూయ ఇతి యుజ్య లే తవ తూవ 

కాంత పరమాత్మ న శ్చతుర్థ ఏవే క్షే స్తద్బాధ ఇత్యాహఎా-భూయ ఇతి, లోక సిద్ధ జీ వాను 

నాదేన ద్రవాత్వేం బోధ్యత ఇతి స్వమశముపసంవహారశీలి- సాది తి. వ్యాఖ్యానాంతరా 

0భవాదిత్యర్థః. విలయనం కోధనం విద్యయా మవివాశ్యేనేతి యావత్, యేతు 
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సర్పాదినిలయనే నేవ రజ్ఞ్వాదీ౯. అపర తు వాదినః పారమార్థిక మేవ 

జైవం రూాపమితె మన్యం తే. అస్మదీయాళ్స్ కేచిత్, తేషాం సర్వెమో 

మూక త్వసమ్యగ్ధర్షన ప్రతిపతభూతానాం ప్రతీపేథాయెదం శారీరక 

మారబ్ధమ్. ఏక ఏవ పర మేళ రః కూటస్టనితో $ విజ్ఞాన థధాతుర విద్యయా 

మాయయా మాయావివద నేక థా విభావ్య లె నాన్నో విజ్ఞాన ధాతు 

ర నీతి. యత్త్విదం పరమేశ్వర వాక్యే జీవమాళంక్య పృతిషేధతి 

సూత్ర కారఃనాసంభ వాడి త్యాడినా. (౧. 3. ౧౮ తత్రాయమభఖి 

ం ల గా డాం డా బో “ఇ 6 5 అట వ = 

ప్రాయః. నిత్య శుద్ధబుద్ధము _క్రస్వ వె కూ టస్థనిత్య ఐకస్మన్న సంగా పర 

మాతే ని తడిష పరితం జైవం రూపం వామ్నావ తలమవీన తౌదివరి 

కల్పీతమ్. తదా త్రెక త్వ ప్ర తిపాదనపర వా వై ర్న్యా యోవె రై న్హ్వైత్ వాద 

ప్రతిపేథ్ధై శాప మ్యామిాలి పరమాత్మనొ జీ వాదన్యత్వం దశల 

జీవస్య తున పరస్థాదన్యత (౦ ప్రతిపీపొదయివతి కిం త్వనువద వవౌ 

వి ద్యాకల్చితం లోక ప్రసిద్ధం జీవ భేదము. ఏవం పా స్వాభావికక ర్హృత్వ 

భో_కృళ్వానువాదెన వప్రవృత్వైః కర్కవిధరురా న విరుధ్యంత ఇత 

మన్య లే, పృతిపాద్యం తు శాస్తార్ణమా త్మెకత్యమేవ దర్శయతింా 

6 ల ఎ జ వ్ ఉన మ్ 
శా స్తదృష్ట్వా తూపదే వామదేవవిది త్యొాదినా, వర్ణితళ్వ్పాసాభిర్విద్వ 

దవిద్వబ్బేదెన కర విధివిరో ధవరిహారః. 

సంసారం సక్యమిచ్భంతి తేహామిదం శారీరక మెవో త్రరమిశ్యాహ-అపశే తి త్యాది 

నా. శారీరక స్యార్థం సం కేెపీణోపదిశ తి-_వఏక ఏవేతి. అవిద్యామాయ యోసన్ఫేదం నిర 

సితుం సామానాధికరణ్యం ఆవరణవిత్నేపశ క్రిరూ పళబ్ద ప్రవృ త్తినిమి త్త భేదాత్సృవా వ్రయో 

గ్ర టెమ్షైవావిద్భయా నంసరతి న తతోఒన్యో జీవ ఇతి శారీర కార్గ ఇత్యర్థ 8 తరి 

సూత్ర కారః కిమితి ఇదం బ్రూలే కత్రావా=య త్తి కతి. పరమాత్మ నో ఒసంసాంత్వ 

సిద్ధ్యర్థం జీవా ద్భేదం ద్ర, ఢయతి-శస్యాసంసారిత్వనిశ్చుయాఫా వే తద భదోక్తావపి జీవస్య 

సంసారిత్వాన పాయాధిత్యర్థః. అధిష్థానస్య కల్పి తా డ్భే దేఒపిక ల్పిత స్యాధిష్టా నాన్న 

వృథ క్త ్వమిత్యాహ---జీవస్య త్వితి. కల్పిత భేదానువాదస్వ ఫలమాహ=వీవం హీతి, 

సూ్రేష్వభేదో నోక్త ఇతి భ్రాంతిం నిరన్యతిాప్ర తిపాద్యమితి. ఆక్తే తి తూవగచ్చంతీ 

ఆజ జ్య అ 3 

త్యాదినూత్రాణి అదివదార్థః. నన్వై కస్య శాస్త్రార్ధ ర్వ చ గ తాపేతవిధివిరోధ 

స్తతావా-_ వర్ణి తశ్చేతి, అశై పశమజళానకః కల్పిత దై తాశ్మయా విధయో న విదుష 

తి సర మిళచ్నర వగంమువవన ర, ఇతి సర్వమువవ న్న్న లీ 
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సూ, అన్యార్థశ్చ పరామర్శ్నః ౨౦ 

అథ 'యూఒయం దహర వాక్య శే. జీవవరావమర్శొ దర్శితః___ 

“అథ య వస సం పృసాదిఇత్యాదిస్స దహరే పరమేశ్వర వ్యాఖ్యా 

యమానే న జీవోపాసనోపదేశో నావీ ప్రకృతవిశెపోపదేశ ఇత్యనర్థ 

కత్వం _పాప్నోతత్యత ఆహ---అన్యార్థః అయం జీవపరామర్శకః న జీవ 

స్వరూ పపర్యవసాయి కిం తర్హి పరమేశ(రస( రూపవర్యవనాయీ 

కథమ్? సం పృసాదశొబ్దోదిత ' జీనో జాగరితవ్యవవో రే దేహేంద్రియ 

వంజ రాభ్య తో భూతా త ద్యాసనానిర్మి ఆాంళ్చ సప్నాన్నాడిచరో 

౭.నుభూయ శాంతళ్ళరణం ప్రైెప్సురుభ యరూ పొదవి గ్గొరీరాఫిమానా 

తృముస్టైయ సుషుష్తానస్థాయాం పరంజో్యతి రాశాళ శ బ్దితం వరం 

బ్ర హ్లోపసంపద్య విచేపవిజ్ఞానవ_త్త్వం చ పరిత్యజ్య స్వేన రూ వేణాఖి 

నిష్పద్య లే. యదస్యోపసంప_త్రన్యం పరంజ్యోతి యేన స్వరూ వేణా 

యమఖినివృద్య లే స ఏష అత్తావహతపాష్మత్వాదిగుణ ఉపాస్య ఇత్యేవ 

మర్థ్ ఒయం జీవపరామర్శః పర మేశ (రవాదినో ౬ ప్యుపవద్య లే. 

సూ. అల్బశ్రుతేరితి చేత్తదుక్తమ్. ౨౧. 
యదవ్యు క్షం “దహరోఒస్విన్నంతరా కాళి ఇత్యా కాళ స్యాల్ప 

ననన 

౨౦. వవం (సృళాపతివాశ్యే జీవానువా దేన బహ్హణా నవావవాత పాప తో్ట్తేః 

జీవే శదసంభ్గవాన్న జీవో దవార ఇళ్యుక్తం తర్హి జీవపరామర్శస్య కా గతిరిశ్యత 

అహ---అ న్యార్థ శ్చేశి. సూత్రం చ్యాచష్టే-_అశత్యాదినా. చకృల దవహారే 

విశేపో గుణ8 తదుపచేశో2పి చేత్యర్భః తఠ్మ దవారవాక్యశేషరూవం సంప్ర సాద 

వాక్యమాశంకాపూర్వకం దవార్మబ హృవరక్వేన వ్యాచ ష్టే_కథ మిత్యాదినా. 

౨౧. ఉపాస్య త్వాదల్పత్వము క్షమితి వ్యాఖ్యాయ శ్రుత నిర స్తమిత్యర్థాంత 

నను తర్హి 'సంవ్ర సాద ఇతి జీవవరామర్శో వ్యర్థః స్యాదిత్యత ఆహా 

జీవవరామర్శః “అఖినివృద్య లి ఇతి ఉపస౦పత్తవ్యపరమాత్య్మపర నీవ, న 

దీ అలి కీ 
. 

ఎగ ఇపాదనార్థ ఇత్యర్థః: 
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తం శూయమాణం పర మెళ్వ లే వవద్వలే, జీవస్వ త్యారాన్రోవ 

మితస్యాల్బ్పత్వమవకల్పత ఇతి తస్య పరివోరో వ్నక్షవ్యః, ఉక హ్యస్య 

పరివోరః సర మేళ రే ప్యా వేముకమల్చ్పత్యమవకల్చత వతి 'అర్భకొ 

క స్తా త్తద్వ్యృవదెశాచ్చ నేతి చెన్న నిచా య్య తాగ దేవం వ్యోనువిచ్చే 

తత స వవ పరివోరో2నుసంథాతవ్య వతి నూచయతి, శు, లైన 

చేదమల్పత్వం పప్రత్యు_క్తం ప్రనీచ్చేనాకా శేనోవమిమానయా “యావా అ రివ ఆధి 
న్యా అయమా కాళస్తావా నెపోఒ౦త కదయ ఆకాళి బ్రతి తి 

పంచమాధికరణమ్, 

అ క నగి అప 
సూ, అనుకృలే స్తస్య చం. ౨౨ 

న తత్ర నూర్యో భాతి న చంద్ర తారకం నేమా నిద్యుతో 

భాంతి కుతోఒయమనగ్నిః తమేవ భాంతమనుభాతి సర్వం తస్వ భాసా 

రమాహ--శ్కుత్యైవ చేదమితి. వవం దవారవాశ్యం (వజాపతి వాక్యం చ సగుక్తో 

నిరుణే చ సమన్వితమితి సిద్ధం ఇతి వంచమాధికర ఇష్. 

౨౨, *అనుక్ళ తే నన్న చ శో ముండ క వాక్య నుదావారతి_న తతే లి తసి లొ 
లి WU ర 

దృహ్మాణి విషయే న భాతి తం న భాసయలశీతి యావల్ . యదా చంద్ర భాస్క_రాదిర్న 

భానయతి తదా అల్పదీప్తేరన్నే; కా కళోత్యాహ---కుత ఇతి, కించ సర్వస్య సూర్యా 

దేస్తద్భాస్య త్వాన్న తద్భాసకత్వ మి త్యాహ=_శ మే వేతి. అనుగమనవదనుభానం స్వగత 

మితి శంకాం నిరన్యతి---ళ స్యేతి. తల్రైతి స bet మ్యాః నతి విషయుచసా ఛారణ్యాత్సంళ 

జీవఫూర్వవమబిజమాశ ౦క్య పగిహారతి. 

“దహరో౭సి న్నంతగా శాశ$’ ఇత్యా కాశ స్యాల్పత్వ శ వణాన్న పరమాత్మ 

త్వమ్, కింతు జీవత్వమితి చేత్, తత్ర సమాధానము క్షమ్, “అర్భకెకస్త్వా త్త ద్ద రహ 
దేశాచ్చు... ఇక్య కృ. తస్తాద్దహరా కాళ పరమాశ్తైవో పాస్య ఇతి సీద్ధమ్, ౨౧. 

ఫూర్వమ్ "వరం జూ్యేతిదావసంవద్య ...” ఇలి వాక్యార్థవిచార ప్ర సంగాల్ 
€ a ని? 3 5 వ 9 గై తచ్చుచ్రం జ్యోతిషాం జ్యోతి... - .. అయుర్ల్హో పాస లేఒమృతమ్ ఇతి చాకో క్ల 

పరంజోతిన్ల పసాధకమ్ “న తత నూర్యః ఇత్యాదివాక్యం విచార్యత ఇతి (ప్రసంగ 

సంగ ల్యేదమాహా--- 

ఆత్ర ఫూర్వవమే అఆలౌకికతేజన ఉపా స్తం సిద్దాంతే నిర్వి శేష బవ్యాధీరితి 
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సర్వమిదం విభాతీతి సమామనంతి. తత్ర యం భాంతమనుభాతి సర్వం 

యస్య చ భాసా సర్వమిదం విభాతి స కిం తేజోధాతుః కశ్చిత్ ! ఉత 

ప్రాజ్లె ఆకైతి విచికిణ్సాయాం శకేబో ఛాతురితి తావత్చా9_ప్పం, కుతః? 

తేజో థఛాతూనా మేవ సూర్యాదీనాం భానప్రతివేథాత్ . తేజస్స షభ” 

వకం హా చంద్ర తారశాది తేజస్స ఏ భావక ఏవ సూశ్వే భాసదూ నే 

అర్య టో ఆల బల అడు వ జ అదో 

హాని న భాసత వతి వృద్ధం: తథా సహ సూర్యణ సర్వమిదం చంద్ర, 

తార కాది యస్మిన్న భాసజే సోఒవీ తేజస్స (భావక ఏవ కన్చీదిత్యవ 

గమ్యతే. అనుభానమవి తేజస్స ఏభావక ఏవోవవద్వ లె సమానస్వభావ 

"కేష్యను కారదర్శనాత్ గచ్చంతమనుగచృతీతివత్. ం తీస్తా త్రేబో ఛాతుః 

- 0 గ 
కశ్చిది ల్యేవం ప్ప ట్రూమః---ల్రాజ్ఞ ఏవాయమా త్మ భవితుమర్హ్యలతి, 

కస్తాత్ ? అనుకృ తే; అనుకరణమనుకృతిః, యభబేతత్ “తమేవ భాెంత 

మునుభాతి సర్య”మిత్వను ఖానం తత్సాిజ్ఞవరి గ ౌఒవకల్చ తే, 

“భారూవస్పత్య్వసంకల్ప- వతి హీ వొజ్జమా తెనమామనంతి, నతు 

యమాహ---క్రైతి. ఫూర్వత్రాత్మతు,త్యాది బలా దా కాశశబ్దస్య రూఢి త్యాగాదీశ్వ లే 

వృ త్తిరాశితా తథేహావీ సతి స ప్తమోబలాల్ వర్తమానార్థ త్యాగన యస్నిక్ సతి 

సూర్యాదయో న భాస్యంతి స తేజోవిశేవ ఉపాస్య ఇతి ఛవిష్యదస్తై వృ త్తిర్మాశ్యయ 

జీయా అధునా ఫొనమానే సూర్యాదౌ న భాలీతి విరోధాదితి దృష్టాంలేన పూర్వ 

వతక్షయతి---కేజోధాతురితి. కేజోధానం నిర్దణస్వయంజ్యోతిరాక్యజానమి త్యుభయ 

లే ఫలం "లేజోధాశున్వే లింగమూవా-_- తేజోధాతూనామితి, యళజసో ఒఫ్ భావ 

కం తక్తేజ ఇతి వ్యా ప్లుమాహ--- లేజస్స భౌవకమితి--యస్మి ౯ సతి యన్న భాతి 

తదను తద్భాతీతి పీరుద్ధమిశ్యత ఆవా-__అనుళానమితి. తతో నికృష్ణభానం వివతుత 

మితి భావా. ముఖ్యసంభ'వే వివకోనువవశ్వే? ముఖ్యానుఖానలింగాత్చ ర్వ భ "సక వరమా తా 

స్వ వృకాశకో2ఒక్ర, శ్రావ్యా ఇతి సిద్ధాంతమావా= ప్రాజ్ఞ ఇతి, ప్రాజ్ఞిక్వం నక ప కాళ 

త్వం ఖాసక త్వార్థము కం, కక్ర శ్రులిమాహ--భారూవతి. మానాభావాచ్చ తేజో 

ఫల ణేదః. ముండే శ్రూయశే'న తత్ర సూర్యో భాతి న చంద్ర, తారకమ్ .. .” 

ఇత్యాది. త సూర్యాదిజగ ద్భాసక తయా (వ తీయమానం కిం లేజోవెేశేవ9, ఉత 

బెషాతి సంశయే, వ్రబలేన "తేజసా దుర్చలస్యాఖిభవదర్శనా్తేబోవిశేవ ఇతి 
WE 
ఫూర్వః సతః సిధ్ధాంకస్తు-తేథా వప్రతీయమానం టహైవ. కుక్క అనుక ఎలేః అన 
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"తేజో థాతుం కంచిత్చూర్యాద 
యోజఒనుభాంతీతి ప్రసిద్ధమా. సమత

ాషచ్చ 

తేబో థాతూనాం సూర్వాదీనాం న తేబో ఛాతుమన్వం ప్రత్యే 

యె స్తీ యం ఛాంతమనుఖాయుః. న హి సృదీహః ప్రదీపాంతేర మను 

భాతి. యదప్యు_క్టం సమానస్యభావ శేష్వను కార్" దృళ్వత ఇతి నాయ 

మేకాంతోనియమః. భిన్న స్వభావ ౩ప్వుపి హ్యూను కార్
 దృశ్వ లే; సుత 

మం యకఃి పీండో2.గ్నృ్యనుకృతిర గ్నిం గహంతమనుదహాలతి, భా
మం వా 

రబో వాయుం నహంతమనువహాతిత్. అనుక లేరిత్సను భానమసూసు 

చత్. తస్య చేతి చతుర్గపాదముస్య శ్లోకస్వ సూచయతి. “తస్య ఖానా 

io వ్ 
అం. - 

సర్వమిదం విభాతితి చ తద్దితుకం భానం
 సూర్భాదేరుచ్యమానం పాజ్టి 

మాత్తానం గమయతి 'తం దేవా బోర తిషోంజోోతి రాయుర్జోపాస లె 

ఒన్బుతోమితి రం వాజి చూతానమామనంతి. తేబో= నరేణ తు 

Ure శి 
వ 

సూర్యాధదిలే జో విభాంత్వ ప్రసిద్ధం 
విరుద్ధం చ, తేజబో౬ న్తరేణ "తేజో 

ఒ_న్సరస్య ప్రతిఘాతదర్శనాతి . అథవాన సూర
్యాదీనా మేవ న్లాకపఠితా 

నామిదం తద్ధతుకం విభానముచ్వ 
ఓ కింతర్హిసర్యమిదమిత్యవి శేహృశ్రు, లః 

భాతుర్న గ్రావ్యూ ఇత్యాహంాన త్వితి. కించ సూర్యాదయ స్టేజోఒంతరభానమనున 

భాంతి తేజస్తా్టల్ పృదీవవదిత్యావాననుత్వాచ్చేతి. యా౭=యమనుకళోతి స 

తజ్జాతీయ ఇతి నియమో నా స్తీశ్యావా- నాయమే కాంత. ఇతి, పౌనరు క్షమా 

ఇ ళో జ ~ 

శంక్యోక్తానువాదఫూర్వకం సూత్రోక్తం హేశ్వంతరం వ వీచే ---అనుకృ తేరి తి. 

తమేవ భాంకమి త్యేవకారో క్తం కద్భానం వినా సర్వస్య పృథ గ్భానాఖావరూవమను 

భానమనుకృ₹రిత్యనే వో క్తం--శస్యచేతి. సర్వభానకత్వము కృమిత్యకానరు కమ్ త్యర్తః. 

ఇ 
లా ర 

అత, నస్ఫూర్యాదిభాసక త్వం , శుక్యంకర వ్ర సిద్ధమవిరుద్ధం చేత్యాహ---తం బేవా ఇతి, 

సర్వశబ్దక (ప, ఎశసూర్యాదివాచక కేన వ్యాఖ్యాతకి సంప్కతి తస్యాసంప చద్వ్భృ త్తి 

é = గ్ చద అయ గె జ అర్య 

"తాం మ త్వ్వాఒర్థాంతరమాహ అథ వలి, త్ల త సరన మృశ్కుత్యా స్కకృతం బ్ర 

కృతిరనుక్రరణం తస్తాణ్ , “త మేవ ఛాంకమనుభొతి సర్వమి ఇత్యనుఖానాల్, న హి 

సూర్యాదికం తేజ స్తేజోఒంకరమనుఖ లి, లోనే తదదర్శవాల్ = కర్షి ప్రాప్తం స్వత; 

సూ ర్యా జేర్భానమి శ్యత్రానా కస్య వేతి. “తస్య భాసా సర్వమిదం విభాతి” ఇతి 

Saha భాన్యత్యాహామా న చ విపరీతం కిం న స్యాదితి వాచ్యమ్, 'శచ్చు 

త్రం రం నః ఇతి వాక్యోష్మక మె ఎ్రహ్మాణక సయం బో తిషస్ట్వావ 
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గ 
సర్వసై్ఫైవాస్వ నామరూప కి క్రియా కారక ఫ లజాతస్య యాఖివ్ఫు క్ర్స్పా 

బ్రహజ్య్యూతిస్పత్తానిమత్తా. యథా సూ ర్యాది జబ్యూతిస్పతానిమిత్తా సర్వ 

రూవజాతస్యాఖీవ్య క్షి స్తద్వత్ . న తత్ర సూర్యో ఛాతిలె చ తత్ర, 

శబ మాహారకా ప కృత గ హణం దర్శయతి. వక తం చ ఖఫా 
ది v9 రల UU 

'యస్వి౯ ద్! వృథివి బాంతరిశు మోతి మి త్యొదినా. అనంతరం 

చ “హివణ్మ యు వరే కో" విరజం బ్రహ నిష్క_లమ్, తచ్చుభ్రం 

బ్యోోతిపాం పోతి స్పద్య దాత విదో విదూరితి. కథం తబ్ద్యో్యతిషపాం 
వ | _ me a వాటి - ce) ప జ ఇ తెరితరిత ల్రదముస్థతం న తత్ర సూర్యా భాత తి, యదప్పు క్షం 

సూర్యాదినాం తేజసాం భాన పృతిషేధ స్తేజో థాతా వెవాన్యస్మీ న్నవ 

కల్పలే సూర్య ఏ వెతరేహోమితి, త్ర, తుస ఏవ తజోథాతురన్యో 

న సంఛ్చవతీత్యుపపాదితం. బ్రహణ్యపి వైపాం భానప్రతిషేధోఒవ 

కల్పతే, యతో యదుపలభ తె తత్సర్వం బ్ర ప పళైవ బో తిపోప 

హ్యమిత్యావాన త శ్ర సూర్య ఇతి, కిం చ స్పష్ట బృహ రా 

ఫూరకత్వాదయం మం, త బ్రవ్మపర ఇశ్యాహ__అనంతరం చేతి, హిరణ్మాయే జ్యోతి 

ర్శయే అన్న నుయాద్య ప పే కోశే ఆనందమయా ఖ్యీ పుచ్చశద్దికం బ్రహ్మా 

నిరజం అగంతుకమల శూన్యం నిష్యు_.లం నిరవయనం శుభం వై.నర్తి కమల శూన్యం 

సూర్యాది సాక్షీ భూతం బ్రవ్మావిక్చ)సిద్ధమిత్యర్థ. సతిస ప్రమోవతీమనువదతిఎ_యద 

పీన్రి,. “సూర్యాద్యభిావక తేజో ధాత ప్రామాణిక కసే సవా వహాణశంకా స్యాన్న 

తత్త (సృమాణమ Mam తేని. సిద్ధాం లేన తత్ర తి “హిక్యార్థః కథమిత్యా 

శం క్య్యావా--- బృవ్మాణ్యపీతి, సతిస వృమావమే న భాతీతి ప్రక వర్తమానత్వం త్య 

క్వ తస్టిక సతి న భాస్యంతీశ్య శుక భవిష్యత్వం కల్పనీయం వృత్యతవిరో ధనిరా 

సాయ, విషయస ప్పమిపమే తు న ఫాసయతీత్యశుుత ణిజధ్యాహారమా త్రం కల్ప్యం 

ర్ట 

న (శత త్యాగ ఇతి లాఘవం, అతో బ్రహ్మణ విషయ్ సూర్యా దెర్భాసకత్వని షే భే 

బ్రవ్యాఖ స్యక్వము చ్యకే ఇత్యర్థః, యే నాన్యభాన్య తే్టేన హాతునా సూర్యాదయ_స్త స్తస్కి ౬ 

ద్రవాణే విషయే భాసకాః స్స్యు9, తథా తు బ,వ్లాస్యేన వలభ్య తే స్వ్మవ, వ కాశత్వా 

గమాల్, "న శత్స...” ఇతి తచ్చ్భచ్చేన కనై సవ వృకృతజ్యోతిషః పరామర్శాత్. 

అక; నర్టయంజాక 0; సూర్యాదిసకల జగ దపభాసకం బ్రష్టావు నతు లౌకికం తేజః 

కస్యాతాపృక ఎక త్వ్నాదితి సిద్ధమ్, 
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బీ లభ్యతే, బ్రవా తు నా న్వేన వ్య్యోతిషోవలభ్యలే, స్వయంబోతిన్న గ 

రరూవత్యత్ . యేన సూరార్టిదయ స్తస్మిన్భాయుః. హ్యన్య 

ద్వష్టన్ కిన తు బృవ్లోన్యె న విజ్య త “ఆత నై వాయం తమ
 న 

అగ్భృహో్యు నహా సకాల వ్రత సద శ్రుతిళ్యః. 

శ 

సూ, అపి చ స సృర్యలె. ౨2. 

అవి చేదం రూపం ప్రాజ్ఞ నైన వాక్మి నస స్సర్యతే భ గ వద్రీ ఆ
సు 

న తద్భాసయ లె సూర్యో న శశా ంకో న పొవకక్కి యద్దత్వా న నివ 

ర్తంలే తద్ధామ పరమం మముతి, “య దాదిత్యగతం తెజో జగచ్శ్నాస 

యతేఒఖలమ్, యచ్చం ల్ల మసి యచ్వ్చాగ్న త త్రెజో విద్ధి మానుకి 

ఏన యినా. ఉక మేవ శు శ్యంతరేణ ద్రఢయతింాబ్ర యాతి. న్టృప కాశ క్వే 

2.న్యాభాస్య కే చ,శు శ్రతిద్వయం, గ గృవాణా యోగ్య త్వాదగ్రావ్యా ఇత్యర్థః 

౨౨ ణిజధ్యాహారవమే సృ న , ఎకీబలమవ్య సిళ్యాహ ---అపీ వేలి, సూత్రం వాచ 

ప్రే-ఆపి చేతి, అభాస్య'క్వే సర్వభాసక తే చ క్లోకన్వయం ద్ర స్టవ్యం తస్తాదను 

హణి సమన్విత ఇతి సిద్ధం---ఇలి షష్టాధిక రేణమ్, 

వ మతః... చాతక వాక్యం వఠతి అంగుగా వలి. పురుషః 
"లీ శు 

® ష్! 

౨ జొ స ఒం 
అద్య 

అస్మి* శ్రుత్ఫుక్తా చె న తిం దర్శయితుమావ వ 

న త ద్భాసయలే సూర్యో న శశాంకో న పౌవకకి “య దాదిత్యగతం రేబ్రో 

స్రూర్షమనుభా నాది నా లిం గేన తత్ర న 

త్యాదె ణిజధ్యావో రేణ న భొన య లిత్యర్థి వర్ణిత ప్రాయః. తథేహాపీఆంగుప్పమా 

ఇతి వరిమాణలింగాజ్లీవమా దాయ ఈశానోఒస్మతి భావయెదితి విధ్దభ్యాహాశేణో వె ని 

పరమంగుష్ట వాక్యమ స్తీ సి పతి దృష్టాంకసంగ త్యేదమావా 

తత్ర వూర్వపమే జీవో పొ స్తేక, సిద్ధాంలే తై నవ వరమౌత్మ తయా ధీరితి 
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తథా 'అంగుస్టమా త్రః పరుపో బోరతిరి వాధూమకం ఈశొనో భూత 
Aa wf ద్ న = "బృగు ఏ న అరు 

భవ్యస్య స ఏవాద్య స 6 క్షషదితడై ఏత దితి చ, తత్ర యోఒయమం 

గుష్టమా తః పురుషళ్ళూ యక్క స స కిం విజ్ఞానాల్మా! కిం బా పరమా 

క్రేతసంకయః తత త్ర దరిమాణోప దేశా త్రావడిజ్డానా లే ఇతి అావ ఆతా ఏవ వం, 

న్ ప్యాసంతాయయామవిస్తారస్వ వ రమాత నోఒంగుష్భవ వపరిమాణత ముప 

దిశ్యేత. విజ్ఞానాత్ తృనస్తూ పాధిమత్య్యాత్సంభ వతి కయాచిత్క_ల్పనయాం 

గంహ్రమా త త్రత్వమ్. స సృృలెశ్చు “అథసత్వవతః కాయా త్పాళ బద్ధంవళ్ 0 

గరం, అంగుష్టమా త్రం పునుషం నిళ్చకర్ష కర యమో బలా”ిడితి. న హి 

వర మేళ్యరో బలా మేన నిష్క_/స్హు సుం Fy, లేన తత్ర, సంసార్వం 

ఫూర్జోఇఒప్యాత్మస్ దేహమే అంగుష్టమాశత్రే, హృదయే తివ్పతీత్యంగుష్టమ్మాత్య ఇళ్యు 

వ్య లే. తస్యైవ వరమాత్యత్వవాది వా క్యాంతరమాహా--త ఖతి. అధూమకమితి వఠ 

సీయం. యోజజ్జుష్టమ్మాతో, జీవః న వస్తుతో నిద్ధామజ గ్య్యతిర్వన్నిర్మ లవ, కాశరూప 

ఇతి శ్వమర్థం నంశోధ్య తస్య బృహ్మత్వమాహ--ఈశాన ఇతి. తస్ఫాద్వితీయత్వే 

మాహ---స వ్వేతి. కాల శ యే=పి స వివాస్తి నాన్యక్కించిత్ యన్నచికేతసా ల 
అభ అక్ష మే క సృష్టం బృహ శచేశచే వేశ్యర్థ 3. పరిమా జేశానళ భా భాం సంళయమాహ=_తక తే తి. 

యథానుఖానాదిలింగాల్ ణిజధ్యాహానేణ నూర్యాద్యనో వర్ బా త్య కం 

తథా (వృథమ శ్కుతపరిమాణలిం గాల్ జీవ ప్పతీతా సీశానో=స లి ఛ్యాయెదితి విధ్య 

ధ్యాహాశేణ ఛ్యానవరం వాక్యమితి పూర్వవమీయతి---కత్ర, వరిమా కోతి, పూర్వప మే 

బ్రవదృష్ట్యా జీవోసౌ స్తీః, సిద్దాంత తు వతృగ్న్ర్న్న హౌక్యజ్ఞునం ఫలమితి మంత 

వ్యం. ఆయామో చైర స్స విస్తారో మహా త్తమితి చేద కయాచినితి. ఆంగుష్ట, 

మా త్రహృదయస్య పిజ్జానశల్దీ కబుద్ధ్య భే దాభ్యానకల్పనయేత్యర్థం న సృ ్రకిసంచాదాద 

వ్యంగుష్టమాాతీ, తో, జీవ ఇశ్యావాస్య ్భ లేశ్చేతి. అథ మరణానంతరం యమ పూకే 

రద్ధం కర్ణ వశం వప మిత్యర్థృం. త్ర తా తావీశ్వర? కిం న స్యాదిత్య త ఆపహా._న హీతి, 

ఫల భేద! కఠవల్లీమ ప్రయ లే" ఆంగష్టమాత్రః పురుషో జ్యోతి వాధధామక3, 

ఈశానో భూకభవ్యస్య. ..* ఇతి, త త్ కిమయమంగష్ట వాక్య వ తిపాద్యో జీవ, ఉత 

బ్రహ్తాతి సందేహే, జీవ ఇతి ఫపూర్వః వతుః. సీధాంశస్తు వ, మితః వాక్టవ్రతి 

పాద్యః ప్రశ్యగభిన్న పరమా శైవ, కుక్క, శళ్టా దేవ 'ఈశానో భూతభవ్యస్య. . .” 
ఇత్యక, ఈశానశబ్దాల్, న చాంగుష్ట్రమా త్ర జీవలింగవి రో ధః, లింగశ్చ్ర తో్యోర్వరో ఛే 
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గుష్టమాశ్రో నిశ్చితః స వ వేవాపీత్యెవం ప్రా స్తే బ్రూమః,._వరమా లై 
వాయమంగస్థమా త్రపరిమితః వురుపో భవితు మర్హతి. కన్తాల! 

శ్ర జాత ఈశానో సూతభవ్వశే న్ తి, న హ్యాన్యః పర మేళ్యరాద్యూ త 

భవ్యాస్య నిరంపళమిశితా. “ఏత దై 4 కిల్ చ ప్రకృతం వృష్ధమివో 
నుసంద ఛాతి, ఏత దై తతి యత్స్భప్టం బ్ర హాత్యర్థః. వృష్ట్రం 

నహ బ్రవాాాఅన్యత్ర ధర్యాదన్య త్రైధర్యాదన్య శ్రైస్తాత్కృతా 
కృతాత్ , అన్న త్ర భూతాచ్చ భ వ్యాచ్చ య త్తత్సళ్వస తద్వ దెతి, 

శబ్లాదేవేతి అభి థానశు తేశ చేశాన ఇతి పర మేశ్వరో౭వగమ్యుత 

ఇత్యర్థః. 

కథం పునస్పర్యగతస్వ పరమాత్మనః పరిమాణోవదేళ బతి 
అ, ట్ర్రూమఃా 

సూ, పహృద్యపక్ష్రయా తు 

వునుష్యాధికార తాల . 9%, 

సరషగతస్యాపి వరమాత్త్మ నో హృద యేఒవస్థానమ వేమ్యాంగుష్ట 

మాత్ర త్యమిదముచ్వ లె, ఆకాళ న్వెవ పంక పర్వా పెటు నురత్నిమా త్ర 

తం. న హ్యంజసాతిమా తస్య పరమాత్తేన్ ఒ0గనస్ట్రమా కృత్య 

ముపవద్య తే. న ఇాన్యః పరమూాత్తన ఇహ గహణమర్హతి ఈశాన 
చాలీ ల యి 

"భవతి సంయమనే మమాకి విస్లు రితి యమ స్యేశ్వరనియమ్యత్వ స రణాదితి 

భావః. భూతఛవ్య స్యేత్యువవదా త్సాధకాద్చాధకాఫానాచ్చ ఈశాన ఇతీశత్వ 

శబ్దాన్ని రంకు శ మాళి తా ఛాతీలి శుత్యా లింగం బాధ్యమితి సిద్ధాంళయతి_పరమా 

శై వేతి. (వ, కరణాచ్చ బ్రహ్మవరమిదం వాక్య్వమి త్యాహా---వతదితి, శబ్దో వాక్యం 

లింగాద్దుర్భలమిత్యాశంక్యావహా_..శభ్రాది శి. దబ లి 

౨౫. కరన్ఫకనిష్ట3 ఆరత్ని 8. ము ఖ్యాంగుష్టమాత్ర్", జీవో గృవ్యాతాం కిం 
గాణ గ్రవాణేనేత్యత ఆహ---న చాన ఇతి. సతి సుభవే ముఖ్య్రవాో న్యా 

శ తేశేవ ప్రబలక్వాత్. న చ వరమాశ, నోఒంగుష్టమా త త్వానువప తిః, అంగుష్ట 
షో శ్, జీవానువాచేన బ్రవ్వాళేదబోధనాదిలి సమంజసక్. 



970 రత్న వ్ర భాభూపి, కే, శాంకరబ హనూ త్రభామ్వే [అ.౧. 

శబ్దాదిభ్ట పతున్ష క్షం. నను వృతి పాణిఖదం హృద యానా మనవస్థీత 

త్వా త్తద వేవమవ స్యంగుస్థమా త్ర 3 త్యం నోవవ పద్వత _ఇత్యత ఉత్తర 

ముచ్య లే__మనుప్యాధి కారణ వతి. వస్త్రం ప్యూవిశెష్మపువ త్తమకి 

మనుష్యూ నేవాధిక రోత క కత్యాదర్థి క్వాదపర్యుద_ స్తతాదుపనయ 

నాదిశానస్రా చ్చతి. వర్ణిత మేతదధి కారలతు ౯, మను బాస్టిణాం చ నియత 

పరిమాణ కాయ్య బిచిత్వేన నియతవరిమాణమేవ వైషూోమంగుష్ట 

య్యా అత్ర తు (శృతివిరో ధాదనంభవ ఇతి గాణ గవ ఇత్యర్థః. మనుష్యా నేవేతి 

క్రైవర్ష్మి కానే వేక్యర్ణః. శ క్షత్వాదిత్యచేన వశ్వాదీనాం జేవానామృషీణాం చాధీ 

కారో వారిళక$, త, వశ్వాదీనాం శాస్టార్భ జ్ఞ నాదినామగ్న న్ప్రభ వాల్ కరణ 

శ_క్టిక ఇంద్రా దే; స్వబేవ తాశే కర్ణణి సోోళ్రైశేన దృవ్యత్యాగాయోగాదశళ కిక 

బుషీణామా కేయవరకో బుష్యుంతరాభావాదశ క్రి ఆర్చి త్వాదిత్య నేన. నిహా 
మానాం ముముష్రూణాం స్టాపరాణాం బాధి కారో ఎరిత5, త్త ముముక్షూణాం 

కుద్ధ్యర్భి ఆ క్వే నిత్యాది దధి కారో న కామ్యేమ. కుద్దచిత్తానాం మోమారి కే శోవ 

ణాదిము వన్చింజశకేవ్వధికారో న కర సీ ర స్వితి మంకవ్యం. శరా ద్క స్యాధికారం నిరసర్ణి తి 

అపర్యుద స్తత్వ్వాదితి. 'శరాదో, యశ్ఞైఒనవక్షన్త ప్త ఇతి పర్యుదాసాల్ , ఉఊవనయీిాత 

తమభ్యావయి- శే తి కాస్త న శ దృన్య వై వెషెశే కర రృణ్యధి'కారః. తనై ృకజాతిత్వ 

సృ తేదవనయనప్రయు క కృద్విజత్య్వాఖావేన వేదాధ్వ్యయనాఖావాల్. అత్రా, ్పృక్షితో 
'న్యాయప్ప హా ఛ్యాయే నర్దిత ఇత్యాహ---వర్టిశమితి. “న్వర్హ కామో యే తే” 

త్యాది శా స్తస్యావిశేచేణ సర్వాక్ ఫలార్శినః శ్రతి వృవృత్తత్వా త్పా)ణిమ్మాకృన్య 
నుఖార్జి త్వాచ్చ ఫలార్థే కర్గణి వశ్వాదీనామప్యధిశార ఇత్యాశంక్యో క్షరీత్యా 

కేవాం' శ శక్షశ్వాభొబా క వక కామపదం మనుష్యపరతయా సంకోచ్య మనుష్యాథి 
కార్వే స్థాపిత చాతుర్వర్థ్యాధికారమాశంక్య “వసంతే. శ్రాహ్యణో౭గ్నీ నాదథీత 
నీనే శాజన్యశ్శరది వైశ్య ఇతి శ్రయాణామేవాన్నిసంబంధ క, వణాస్తెహా 
చ పాధశార ఇతి వర్ణిత సుకృర్థః అస్తు వస్తులే కీమాయాశం తృత్రాహ=_మను 

చ జ నువ అర నే అద ష్యూణాం వేతి, ప్రాయేణ స్పప్పవిత స్పీవరిమితో మనుష్య చేవా ఇత్యర్థ 3. నీవనమంగుస్థ_ 
శబ్దో హృశళ్పరిమాణవాచక స్త త్రస్థం స్థం ం ట్ర లతీయతీల్యు క్త కం సం వ్ర త్రి రచ్చ బ్దేనాంగూ 

నను జీవస్య _పరమార్థత$ సర్వగళబ్రవ్యా ల్వేన కథమంగువ్దమా త తృక్వమిశత్యత 
అవా = 

రుశబ్దః శంకానిరాసార్థః, మనుష్యాధికార త్వాచ్యా త్తి మనుషపాన్టిణాః ఆ 
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మా త్రో ౦ హృదయను. అతో మనుహ్యాధికాక్షతార్త
ానావ స్తస్య మయ్య 

వాదయావష్టై వస్థానా వేకు మంగుస్టమా త్రృతగ్షముపవన్న పరమాత్మ నా. 

యదప్పు క్ష క్షం ప మాణోపటేశాల్ స ప లేశ్పసంసాక్యే వాయముంగుష్ట 

మ్యాతృః ప్రత్యేతవ్ట ఇతి తత్ప రక్యుచ్య లేన స ఆకా తత్త (మసి 

త్యాపవత్సంసారణ ఏవ సతో౭౦గుష్టమా తృస్య బ్రవత్యమినమువ 

దిశ దాత స్తితి, ద్విధా పాసా వేదాంతవా క్యానాం సృవృ_ి గః = కషచిక్పర 

మూత్తస్వరూపనిరూపణవ రా కషచిడిషజ్ఞా నాత్మనః పరమాతె తెకత్ 

వజేశపా. త్రదే, త్ర విజ్ఞానాత నః పరమాత్మ నె నై కత్వముసవిక్
ళొతే. నాంగు 

సమా శత్రుత్వం కన్యచిత్. ఏతేమేవారం 
కక స్పష్ట్రీకరిహ్య తి అంగు 

వృమాత్రం జీవమనూద్యాయమాశాన ఇతి బహాళడో బోధ్య ఇతి వక్తు ముక్త 

సనువపతి.__యదవీతి. 9 రి పాద్యా భేదవిరో
 ఛాదను వాద్యాంగుస్భమార్త త్వం చాధ్యం 

తాత్ప ర్యార్ధస్య _బలవత్త్య్వ్వా దతాహంా __శవితి. _ కర్పచిల్ 'అన్థూలి మిళ్వాదౌ, 

క్వచిత్ “త త్త్వమసీత్యాదౌ (నను పరమాత్మనో2-౨గుష్టపరిమాణాళ్వం న సంభవ 

తీతి సూరతృకాలేణ పృ్యాదయాపేకమంగుస్థమా శే త్రశ్వముక్తం దెరవి భే త్యాదిభాప్యూ 

స్త _వమాడ్డిక్ట ర్తి బ హృత్వబోధనమి కి వ్ర తీయక PE సూతా కాస్పర్శి త్వా ద్భాప్య 

వవన్నమితి “కన్న, భావ్య తాత్పర్యానభిజ్ఞా నాళ్ . కఠవ ల్లీ వాక్యస్యావాంతర 

కర మేకం మహా తాత్పర్యం మైకం తత్రావాంతర తాత్పర్యము పాన నే బ్రహ్మణి 

మహా తాత్పర్యం చ క్షయే ద్రవ్యాణి అక వవ భాహ్య కానై ర్వాక్యద్వయోప న్యాసః 

కృతః. అత ఏవో పాస నాఫలం కఠవల్ల్యా మేవ “శకం వైకా చ హృదయస్య నాడ్యు 

ఇ త్యాదినా బోధితం. అత వివ చతుర్ణా ధ్యాయే ద్వితీయచర తే “తదోక$' ఇతి సూ సూతే 
WW 

హోర్ల విద్యాం వకృళ్య సమామనంతీతి ఇెమ్బకార్రైః మ్రృథమవాశ్యసృ ఉపా స్వే 

బ్రహ్మణి తాత్పర్యమితి (వకటికృళం. ఇళ్టేం చాశ్రత్య స్రభొష్యుం మనోతొక్చరాగ్టిభి 

ప్రాయికమితి ద్రష్టవ్యం. రామానుజఫఖెప్యుకృ్యతా తు వూర్షవమో స సృ ్భాష్య తొక్ప 

ర్యాజ్ఞానేనైవ కృత ఇక్యవథేయం) నిక తారే వాక శేషమనుకాలయతి=నిత 

మితి. . శ్రతిర్యమో వా కర్తా దృష్టవ్యః కం జేవీ పవృ సౌత్ వృథక్కర్వా ఎల్ 

హాదయస్యాంగుష్పమా తృ త్యా'కదెపీకయా 
సర్వగత స్యాత్ష్మనొ ఒంగుష్టమా క్ర, కతర్చి మ 

విరుదమ. అతో౭౦గుష్ష వాక్వే ,ప తి పాద్యకః వరమాతెవేలి సీదమ్, 
థ్ అ ధ్ 

my | np 

॥ 
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ష్టమా తః పురుహోఒంత రాక" సదా జనానాం హృదయము సన్ని విష్టకి 

తం సాగ్గచ్చరి రాత్స)వృ ఊహేన్గుంజాది వేష కాం భ్ ఫ్రై రణ తం విద్యాచ్చు 

క మమృతిమితి. 
WU 

సూ. తదుపర్యబ 

ఇద రాయణస్సంభ వాల్. ౨౬ 

అంగుష్టమా్ర త శ్రుతిక రృనుష్యు హృదయా -వేక్షుయా మనుష్యాధి కార 

త్య్వాచ్చాస్త స్యత్యు క్ర క్షం, తత్స సం గాదిదముచ్య లె. బాథం మనుష్యూ 

నధికరోతి శాస్త ప్రా నతు మనుష్యా నే వేతహ బృహాజ్ఞానె నియమో 

2 నే స్ట్రిరేవాంమనుమ్యోణా ముపరిష్టై'ద్యే దేవాదయస్తానస్యధికరో ప్రకా స్త్ర 

ధైశ్యేణ బలవదింది యనిగ హాదినా తం వివి క్ష మాత్తానం శుక్రం స్వ, కాశం 
న్ (WU (WU లా శే శ 

అమృతం కూటస్థం బ,హ్య జానీయాదిశ్యర్థః. తస్మాత్క-ఠవాక్యం (ప వ్రశ్ళనక్షాణి జై యే 

సమనిషితేమి తి సిద్ధం---ఇతి స వ్రమాధీకరణమ్, 

౨౬. కాస్తస్య మనుహ్యాధి కార లేపే చేవాదీనాం బ్రహ్మవిద్యాయా-మనథి కా 

రస్సా వై ఏత్యాశంక్య్యావాకేదు పరస్టీపి చాదరాయణస్సంభమవాత్ . నను సమనషయా 

ఛ్యాయే౭ధి కారచింతా న నంగ లేత్యత ఆహా అంగు స్టైతి. స సకస్యో చ్పకూనర సలం 

చ్రనంగ 8, ఆ gy మనుఘ్యాధి కారతోక్యా స్మ స్రతానాం చేవాదీనాం "వేదాంత త వణా 

నవి కారో ల్సి న చేతి సంజేెహే భోగాసకానాం వై వె రాగ్యాద్భనంభ వా కశ్చ లి 

ప్రాప్తే స్తే సిద్ధాంతమాహా---బాధమితి. వవమధి కారవిచారాత్త్మ 'కాధీకరణద్వయన్య ప్రా పాపం 

న్ ౦గతి; ఆ త్ ఫూర్వప మే చేవాదీనాం జ్ఞా నానధికారా ద్టేవకకస్రా కి పిద్వారా [క్ర న్ మ 

ము క్షిఫలాసు "డవారాద్యుపాసనాను శ్ర క మము క్ ్ టర్ణి నాం మనుష్యూణామ వ్ర ప్రవృత్తి తిః 

పూరం మనుష్యాధికారం శా స్తమిత్యుశ్తే కర్ణ స్రమనుష్యూణాం చేవాదీనామధథి 

కారో న స్యాదిత్యామీష్య సమాదీయత ఇళ్యా డే వసంగత్యా (వసంగసంగ త్యా వా 

ఇదమాహ = 

ఆ శ్ర, ఫూర్వపమే మంత్రాద్యప్రామాణ్యాదుప వగమనాది వాక్యానామప్ి స్వాస 

తదయోగా శ్ర క్ట త్ర ్రమస్యా బేరి ఛక్యనిష్టరేశి ఫలమ్, సిద్ధాంతే కక్సర్వనంభ వ్యాదైక్య 

నిష్ట లేతి ఫలమ్. బృహ దారణ్యశే ప్రూయ లే--'తద్యో యో చేవానాం వ్రృత్య 

బుధ్యక స స ఏవ తదళవల్ * ఇత్యాది. తత్ర కిం చేచానాం ద్రవ్మావిద్యాయా మధి 
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మితి బాదరాయణఆ చాకో మన్య త్వ కస్తాత్ ? సంభ వాల్. సంభవతి 

ఘా తబామర్థి త్నాది అధి కార కారణం. త త్రార్టిత్వం తావనోశువిష 

యం చేవాదినానువీ సంభవతి ని కారవిషయవిభూత్యనిత్యత్వాలోచ 

వ్ర్మువ్ లేహోం సంభ వతి మం ల్రైర్ధవా 

పహావత్యాద్యవగమాత్ .న చ తేపాం 
చేవనయనాడిశా స్తే కై పామధి కారో 

నివ_ర్హ రిలే. ఉపనయనస్య వేదాధ్యాయనార్భత్యాత్ , తెపాం చ స్వ 
ఒర న్ = ద్ర సూ నా జన్యు నం అర్య యం పృ తిభాత పెద త్వాం . అవి మైపాం విద్యాగహణ రం బ్రహ 

చర్యాదీనర్శయ తి. ఏక శతం హ వె వరాణ మసువా వజావతొ బవా 
ల 0 ట్ 0 WU టే 

చర్యము వాస, భృగురై ౪ వారుణిః వరుణం పితరముపససార అధిీహి 

భగవో బహూ త్యాది. యదవీ కర్మస్వనధి కార కారణము_క్తం “న 
ఆ | - 2 

ఫలం, సిధ్ధాంత తు చువృ త్రి ఉపాసనాఖిసైైవత్వం ప్రాప్తానాం శ్రవణాదినా జనా 

న్ఫు_కీనంభవాదితి సఫలో=౭యం విణారక. నను భోగాసశ్తానాం "లేపాం మోమెోర్భి త్వా 

భావాన్నాధికార. ఇత్యత అవా ఆర్థి క్వం తావదితి. వి కార త్వేనానృత విషయ 

నుఖస్య తయోదయాదిపోషదృష్ట్యూ నిరతిశయసుఖ మో మెర్టిత్వం సత్త న్మవకృతీనాం 

దేవాడీనాం సంభవతీత్యర్థః. నస్వింద్రాయ స్వాాహత్యాదా చతుర్థ నింకశ చ్లా తిరి-క్రా 

వి గృవావతీ డేవతా నాస్తి శబ్బన్య చాసామర్థ్య్యా న్నాధి కార ఇత్స్గత ఆపహా--_తేతి, 

ఆర్థిక్వవదిత్యర్థః. ఆపర్యుద స్తశ్వమాహ=న చ తేషామితి. “శూద్రో యక్టో౭_నవక్ల ప్ప 
mn A mm ఇ రీ 2, ఇతివ డ్లేఐ స్ ౦ విద్యాధికారనిషేథో నా ్తత్యర్థః. నను వ. నప శ్వేన దృష్టసా 

మై సత్యప్ఫువ పనయచనాభెవాచ్చా స్త్రీయసామర్థ్యం నా స్తేక్యత ఆహ---న చేతి, 

జనాంతరాధ్యయనబల ా క్ళ య మేవ వృతిభాశాః స్శృకతౌ వేదా యేఘోం తే కథా 

తద్భా వాదిత్యర్థ 9. చాలాదివు ఏస్ట్రపిశాచాదీనాం వేదోద్దోషదర్శనా దైవయోనీ నాం 

జనాంతరన రణమ సీతి 
దా దా 

స 
—D అర్ 

ఏన వేదాంతా నామర్థవిచాకా యుక్త ఇళ్యర్థః. దేవానా 

మృషీణాం చ విద్యాధికాశే కారణమర్థి రి త్వాదిక ముక్త | కౌతం సపుపలజా సాది 

నొ అ = న వా = లీంగమావా==-అవీ చెతె. నను బృవావిద్యా "దేవ స్నాన ఫరోతి వెద ర్భత్వాత్ 

అస్నివో కృవదిత్యత ఆవా._యదవమీతి. చేవానాం కర్తను నాధికార$ జేవతాంతరా 

కారో= స్తీ న వేతి సందేహ నా స్లీత్రి వఫూర్వః వత. సిద్ధాంత తస్తు--- తదు వర్యవి 

“తేషాం మనుష్యాణాముషుష్పాల్ యే దేతాదయః చేసామవి బ్రవ్మావిద్యాయామధి కారో 

వస్ 
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డేవానాం దేవతాంత రాభొ వాతి’ ప్రతి “న బుషిణామృప్యుంత రా 

ఇభ వాిదిత్కి న తవ్యుద్యాస్వ స్పై. నసాం ద్రాదీనాం విద్య్వాస్వథి కియమా 

భకానా మింద్రాద్యున్దే న కించితృృత్యమ స్తీ, నచ భృ గాషదీనాం 

భృ గ్వాదిసగో త, తయా, తస్తాద్దైవాదీనామవి విదాష్టాస్టధికారః కేనవా 

ర్య తే! దేవాద్యధి కా లేఒప్యంగుస్థమా శ్ర శ్రుతిః స్వాంగుస్థ్టా బత యా 

న విరుధ్య లే. 

నూ. ఏరోగథధ్గః కర్శణతి 

చేన్నా నేకపతిపళ్తెర్షర్ననాల్ ౨౬. 

స్వా దెతద్యది విగృహవ త్యాద్య భ్యువగ మేన 'దేవాదీనాం విద్యా 

స్వధి కారా వళ్ల విగ హవ త్యాషదృతిషగాదివదిం ద్రాదీనామవి స్యరూవ 

ణా ముద్దేశ్యా నామభొ వాదితి పృథమసూశ్రార్డః, బుషేణామనధికార$ బుపష్యంతరా 

భావాదృషియు క్షే కర్మ ణ్యశ శ్తేగతి ద్వితీయాసూశత్రార్గః. అసామర్థ గ్రముపాధిరితి పరి 

హరతి---న తదితి. అసామర్శరూపం కారణమిశ్యర్గః. న వ్యా స్తీ యేనాసామర్హ్యం 
న థి లాం థి 

‘ అన బం 6 9 స్యాదితి శేషః 'తద్యో యో బేవానాం చశ్యబుద్ధ గ్రత్ స నీవ కదభవ త్తధర్షీ ణా మితి 

వాక్ళబాధో౭.వ్యనుమానస్య ద్రష్టవ్యః నను చేవాదీన్సత్యంగుష్టమా శ్నోశ్ఫుతిః కథం 

తేషాం మహా జేవా క్వేన వృదయస్యాస దంగష్భమాత్ర త్వాభావాత్ అతశ్ము)తివు 

తేషాం నాధీకార ఇత్యత అవా_దేవాద్దీధికాశే౭పీతి. 

౨౭. నను మంత్రాదీనాం చ తీయమానవి గృవావశ్తే ౪ తాత్పర్యం కల్ప 

యిత్వా దేవాదీనామధికార ఉక్షన్స చాయు_క్షః అన్యపరాణాం తేషాం వత్యమోది 

విరో భేన స్వార్టే తాత్సర్యకల్పనానువవత్తేం త్యాక్షీవ్య సూత చతుష్టయేన పం 

పహారలతి---విదోధ; కర్శణీత్యాదినా. వన్జ్యేత, తర్షితి శేష్యన్వరూపం విగృహః, అభ్యు 

5 సే ౭ స్తితి బాదరాయణ అవార్యో వన్య తే స కస్మాత్ , సంభ బాత్ అర్థిశ్వసామర్గ్యా 

ద్యధికారకారణస్య సంభచాది త్యర్థః, 

నను యదీంద్రాదీనాం మ్మ వా్తి సన విద్యాధికార్కు తరి కరణి విరోధ 

ఇ త్యాశంక్యాహ- 

ఇంధ్రాదీనామృ ట్రీ ్వగాదివ దేకస్య _శరీరన్య అనేకత్త కర్మణి యుగవత్స్పన్ని 
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సన్ని ధా నేన క రాంగ భావోఒభ్యువగ మ్యేత, తథా చ విరోధః 
న ర్తి a ఒం జర కర్ణణే స్యాత్, న పాంద్రాదెనాం స్వయాపసన్ని ఛా నేన యాగాంగ 

భావో దృళ్వ లే, న చ సంభవతి. బవుషు యాగెషు యుగ వటెకన్యేం 

్రస్య స్వరూవసన్ని థఛానానువవ శ్తేరితి చేత్, నాయమ స్త్రీ విరోధః, 
కస్తాత్ ? అ నేకప్రతివ లః, ఏక స్యావి డేవతాతనో యుగవదచేక 

ఆర్టీ 

స్యరూావ ప లివ త్తిస్పంభవతి. కథ మేతదవగమ్య లే? దర్శనాత్. తథా 

హీం__'కతి దేవా”ఇత్యువకృమ్యు త్రయళ్చ త్రి చ కతా త్రయశ్చ త చ 

జభ ప్ గ కలగ క ల ~ “యమహా: 

వవైహోమేలె త్రయ స్తింళ_క్వ్వవ దేవతా ఇతి బ్రువంలి శుతేతై 

స్స దేవతాత్తనొ యుగవద నేక రూ పతాం దర్శ్మయత్, తథా కయ 

ర్తి : 5 6 7 on ( గ్ డొ 3 
గ్రాం లొ ఒవీ హడాద్యంతర్భావ,కృమేణ కతము ఏకో దేవ 9లతి ప్రా 

జగము వృత్యమేణ దేవతా దృశ్యేశ న చ దృశ్యతే ఆతో యాగ్యానువలబ్ద్యా చేవ 

రాయా. విగృహవత్యా అభావాత్ సంప్ర దానకార కాఖావేన కర్యనిస్ప త్తిర్న 

స్యాదిత్యాహ---శథా. చేతి, వి గ్భవా స్య్వాంగత్వమనుపలబ్ధి చాధికం యుక్యా చన 

\9 

OX 

సంభవతీత్యావా=న చేతి. తస్తాదర్దో పహికశబ్ద వవ దేవతా తస్యా అవేతనత్వాన్న 
త థి ద 

విద్యాధికార ఇతి కంకార్గ 8, వరిహరతి. నాయమితి. నీకస్యాపి చేవన్య యోగ 

బలాదశేక దేహా ప్రా ప్ర? (శుతిన్మ తి దర్శనాక్సంభవతి. అతో న కర్మణి విరోధ ఇతి 

వ్యాచన్నో_కసాదిత్యాదినా. వైశ్వటేవశస్తే శన్వమాన దేవాః కతితి శాకల్యేన 

పృష్టో యాజ్ఞ వలో నివిదా' త్రయశ్చే 'త్యాదిరూవయా. జఊశ్తరం దదౌ నివిన్నా 

మశస్యమాన దేవసంఖ్యా వాచకశ్శబ్ద3. వడధి కాని త్రీలో శతాని త్రీణి సవాస్రాణేతి 

సంఖా్య్కా సం క్యయస్వరూవ్యవ, EY మహీమానో _ విభూతయః నర్వ దేవా 

న క 2 <u (శ ల న ఏహాం త్రయన్తింశవ్రేవానాం ఆషా వసవ నికాదశ రుద్రా ద్వాదశాదిత్యా ఇంద్రః 

వ డావ నై వొ కి వ వ ప(ంతరికూ డితం (వ,డావతిశ్చేతి త్రయ స్త్రింశ క్రై ఐ 9 లేకి ణం అగ్ని వృథిప్ వాయ్యంతరి మై దిత్య 

కి 3 ఒక ఏ కరన య ఇక ry శ 
వాం మహీమాన ఫ్రైఒప్ షట్సు క్ సంత ఖనంటి పదైవా (వా లోశెవం (తృయశళ్చు 

ద్వయోరన్న ప్రాణ యోనా శౌ క వచి 
దా ఆశీ 

వనట్వేలేతి చేతా న కసాల్, అనేక 
ట్ల శ, 

రర్శ నాల్ వకస్ఫేం ద స్య అనేశషాం శరీరాణాం యుగ వ త్వా) మేం, “న వకభా 

ర ప్రాణ హిరణ్యగ న్ళే అఎశర్భవతే ఇతి దర్శిత 

ధానాసంభవాక్కర విరోధః 

భవతి త్రి ధా భవతి” ఇత్యాది శ్రుతౌ దర్శనాత్ , యద్వా అ నేక, కర్మణి నీకస్య 
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ఇతి (పాకైకరూవతాం దేవానాం దర్శయంతి తన్యైవై కస్య ప్రాణస్య 
యుగవద నెక రూ సతాం దర్శయతి. తా స్థృతిరవి__ోఆత్ర నాం వై 
నహస్రా,ణ్ బహారాని భరతర్షభ, కుర్యాదోోగీ బలం _ప్రావ్య లెళ్చ 
సర్వెర్మహాం చేత్, ప్రావ్నయాద్విషయా౯ వెశ్చిలైె్కాశ్చిదుగం 
తవళ్చ రేతి , సంవీ, వేచ్చ వునసాని సూర్యో రనిగ ఆాని వె తవం 
జాతీయ కా ప్రాప్తాణిమా ద్ర్యైళ్యర్యాణాం యోగినామవీ యుగపద నేక 
శ రిరయోగం దర్శయతి క్రీము వ_కృవ్యమాజానసీద్ధానాం డెవానాం? 

అనేక రూష ప్ర తిప త్తిసంభ వామ్చైనై కా దేవతా బహాంఖీ ర్నూవె శాక 

ఆడీ 

+ న శ ur మ ఇ జ దాగి ౨ న ఇర భావ చొదనాస్వ సెక ప్ర తివ_త్తిరృత్య తే, కషచిదెక 2_వి విగ్సహావా 

ననేకత్ర యుగపడంగభావం న గచ్చతి యథా బవాభిర్భోజయద్ని 
రైష్నకో బ్రాహ్మణో యుగపద్భోజ్య తే, కషచివైకోఒపి విసవావా 
ననేకత యుగవదంగభఖావం గచ్చతి. యథా బహుభీర్న మస్కు_ [౪ గ | రాక wi బ్రాహణో యుగవన్న మస్కి-)య తే తద్వదిపోోే చ్చేళ పరి 
త్యా గాత్మక త్యాద్యాగస్య విగృహవతిమ నకం దెన తొముద్దిళ్య 

అదన బర జ బగ — ఇర గా అద్య 9 బహవస్ప సం స్వం ద్రవ్యం యుగ పత్సేరిత్వ త్యం లి విగృహవ_ల్తిస్టఒవి 

దేవాదీనాం న కించిత్క-ర్శణి విరుధ్వలే. 

ol 

3 ] 5 జ 2 శ నే ళ 
మిశ్యర్థః. తృయ న్త్రింశతో=కి చేవానామితి నంబంధః3. దర్శనం వాతం వ్యాఖ్యాయ 
స్థార్తం వ్యాచ మే---తథా స్యతిరితి, బలం యోగ సిద్ధిం ““అణిమా మహిమా శైవ 

9 a ఆవే 99 లఘేమా ప్రాప్తికి తా, ప్రా కామం చ వశిత్వం చ యత్ర కానూవసాయి తే 

త్య వై శ్వర్యాణి. కేన అణుర్య వాక లఘుద్దరుశ్చు భవతి యోగీ. అంగుల్యా చంద్ర, 

స్పర్శ; ప్రాఫ్ష్8ః ఈశి తా సృష్టిశ క్రి౩ ప్రాకామ్యం ఇచ్చాన ఇఘాళ$, వళితష్టం నియ 
మసళ క్షి. సంకల్పమాక్రాదిష్టలాభో యిత కామావసాయి లేతి భేద, ఆజానసిద్ధానాం 
జన్మ నా సిద్ధా నామి క్యర్థః ఫలితమాహ.-అ నేశేతి, అనేశేషు కర స్వేకస్య వ్ర తిప్తి 
రంగభావ$. తస్య లోకే దర్శనాదితి వక్తుం వ్యతిశేకమాహ._.క్షచిజేక ఇతి. 
పృకృతోవయు క్రమన్వయద్భృహాంక మాహ=క్వచిశ్చేతి. 

తిప్తిః ఆంగభావః శస లోకే దర్శనాత్ . యథా బహుభిర్న మస్కు_ర్వాతై ర్యుగ 
కో బ్రాహ్మణో ననుస్కి9యమాణో దృశ్యతే కద్వడిశ్యర్థః. 
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నూ. శబ ఇతి చన్నాతః 
ది 

ప్రభవాత్సి త్య వ్రానుమానా ఫ్యామి. ౨౮ 

(|) 
లేం 

Ex S| Ces లం Dg eb న 
స జో pK 

wp b29 

(es 
ణయ ఈ రర 

శబ్ద ఇతి చేదితి, మ్యాపృసంజి ప సక మాభూ న్నా మెత్యర్థః. జ i 

శభ్రార్హ యోరనాద్ 3 నృ ంబంధ స్యానాది ఆ చ్వేదస్య స్వార్థ మానాంకరాన పేతు త్వ్వన 

పావ్యక్త ప్రభ్వువగ మె తతృంబంధస్యావ్య నిత్య త్వా 

నానాంతనేణ వృ్యక్తిం ళ్లా 
శ ర సా 
త రాపేశతళ్వా త్పా)మాణ్యస్య విరోధస్సా ది త్యావా --కథమిత్యాదినా, కిం శబ్ద 

బస్య సంకేతః పుంసా కర్తవ్య ఇలి మానాం 

నామనితృ్యతయా నంబంధస్య కార్యత్వమా పొద్య లే 2 ఉతార్థా నామనిళ్యతయు-= 2 

దన ఇ తాహ---నాయమపీతి. ఏవరో న పీరర్లః. ' వ్య కసె నాద్య ఇ త్యాహ---నాయ వతి. కర్యణ్యవిరి ధవదిత్య పేరర్ణః దేచాదివ్య క్రి మాతు 

ల నా అలీ కనాన 0 కొ య మ ఇర 5 

తేన ప్రాలేవ శభ్రానాం సత్త్వా న్నా నిక్ళకష్టమితి భావః. అత్ర పూర్వాపరవిరోధం 

శంక లె---నన్వితి. శబ్దస్య నిమిత్త లన హవాసవా కారి త్వాదనరా ధ ఇత్యాశంక్య 

ద్వితీయం కల్పముశ్థావయతి---అవి చేతి. అనిత్యళ్వం సాదిత్వం వ్యక్షిరూ పార్థా నా 

న ఒర షి ౧ చె కాండ నను మాస్తు కర్మణి విరోధ, శబ్ద సాది త్యాశం క్యాహ --- 

శద్దే వేదవాక్కే అనిక్యవి గ్ర వావశేవా దేర్ని త్య వేదార్థ త్వాం! కానే ' శబ్దస్య 
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యది నావు ది శాచ్చక్టూదస్య ప్ర ప్రభ వోఒభ్యుపగ తః కథ మేతావ టె 

విరా ధళ్ళాళ్టై పర హృతః త? యావతా వసవొ రుద్రా ఆదిత్యా వి స. 

నురుత ఇత్వ తే. స్టా అనిత్యా వవోత్న _తిమత్వాత్ , శదనిత్య ఇ చ 

తద్యాచినాం వై వెదికానాం నస్వాదిశ్ ద" సామనిత్యత్వం కేన వాద్య తే? 

సపృసిద్ధం ఫీ తోే దేవద _త్త్స్వ పుత్ర ఉత్పన్న యజ్ఞ్హ్ఞద త్త బ్రతి తస్వ 

నామ క్రియత తి. తస్తాద్విరోధ ఏవ ళబ్బ ఇతె చేన్న, గ బాదిత బార్ల 

సంబంధ సీత్యత్యదర్శనాక్ నహా గాద _న్రనాముత్పత్రి త్రము త్తే 

త దాకృతనాముత్పత్హి తిను త _క్రే షం స్వాత్ . ద్ర! వ్వగుణ కర్యళాం కూ 

వష్టి_క్రయ ఏనోత్పద్యం తే నాకృతయః. ఆకృతిఫిళ్చు శ భ్రానాం సం 

బంధో న వ్వ్ క్ష భః, వ్య_క్లీనామానంత్యాత్సంబంధ గ వాణానుపవ_త్తేః 

ల్స్ a 

మనిత్యత యా శబా నాం సంబంధ స్యాని తృత్వం దుర్వారం, లేస్తా తారు షేయనంబంధ 

చేతళ్వా ఈ్నామాణ్యవిరోధ ఇత్యర్థక. న చ వ్య క్రీనా మనిత్యల్వేఒప్ ఫట 

'త్వాది జాతినమ వాయ వచ్చబ్ద్బసంబంథో2_వీ నిత్వస్సాసదితి వాచ్చుం, ఉఊభఛయాశ్మిత 

సంబంధ స్యాన్యక రాభా వే స్థిక్య యోగేన దృష్టాంతా సీద్రేరితి భావ. యథా సనో త్వా 

దయో గవాది శ బ్బ వాచ్యా! తథా వను శ్వాద్యాకృతరుూ వస్వాదెశ శై "స్థ "8 న వ్య ్క్త్యయ 

ఇతి వరివారతి.___ నే త్యాది వా. శ్రా నాం తేదర్గా నాం జాతీనాం చ నిత తావ్రకిత్తత 0 

బంధో=పి నిత్సు ఇతి వతి పొడయ తిన హీశ్యాదీనా. వ్య క్తినామానంత్యాదితి. 

ఇంద అచ జయ్ ఇకా అధ న గావిగా నచ గో త్వావచ్ళే బేన వ్యక్షిమ శక్తిన్సుగ యాతి ఐ చ్యం. సామాన్యస్యా క, త్యా 

స_క్టిక్వేన సర్వవ్యక్తు గ్రవస్థిళ్యభావాత్  గోత్వం కక్యతావచ్ళేదకమితి గ గహాయేత యా 

సోత్వం శకమతి లాఫీవాల్ నిరూఢాజహల్ల మీణజయా వ్యశ్వేర్తా భేనానన్వల భర శ్వా 

జర బ్ జా బాబో భావాచ్చేతి భావః యద్వా కేపలవ్య కిము శక్తిరత, నిరస్య తిఒనుపవ త్తొజ్ఞానం 

వినైవ వ్య శ్తేశ్శబ్దక కాయ తృజాపిజ్ఞూనవిషయ ల్వెనోఛభయశ క్షే రావళ్యక త్వాల్ . తథా 

చ నిత్ళళాతితాదా శ్రే నన ప్యక్ష్తేరనాదిత్వా త్తతృంబంథో ఒవ్యనాదిః సత్కార్యవాడదాలత్ 

అత వీవ వాక్యవృతై _ శ త్త ్వమస్యావవాకశ్యేమ భాగలకణోశక్తా యుజ్ట తే కేవల 

సామాన్యస్య వాచ్య ల్వేఒఖం డార్భస్య వామే వై సాక చేశ త్వాభెవాల్ , 'ఆతః ,వ వృభజబాి దితి 

సూత, స్వారస్యాచ్చ కేవలవ్య క్రీశ క్రినిరాస ఇతి నమ్యలే. శకేవలవ్య క్రి వచసా ఖలు 

దిశా పళబా ఆర్థానంశరభావినస్సాంశేతికా$, గవాదిశభ్రాస్తు వ్యక్తి పృభవ "పాతు ల్వేన 

_అస్థేన సవా నిశ్యసంబంధాభా వేన ని త్యానిత్యసంయోగవిరోధ ఇతి తేల్, న; అత 
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వ్యకి కషూర్చద్యమా నాన పకృ గాం నిత్య త్య్వాన్న గవాదిళ్ భైషు 

క శ్చిద్విరోథో దృశ్య శే. తథా దేవాదివ్య క్రి రిప వృభ వాభ్యువగ మె జపా 

కృతినితషతాఏన్న కళ్చిదషసాషదిత బ్లైషు విరోధ ఐతి దృష్టన్యకః. ఆకృతి 

విశమస్తు "దేవాప్నాం మం ఆన వా దాదిభ్యో వి గృహవత్వ్యాద్యవగ 
అ 

మాదవగంతవ్వుః. స్థాన విశెషసంబంధ నిమిత్త క్చెం డ్ర్రైదిక్ ప్రై గ్సానాప 

త్యాదిక్ బ్ద ఫబవల్ తతశ్చ యాయ య్వస్త త్తి శ స్పెనవుధితిష్టతి స స ఇంద్రాది 

కద్దరభిథీయతే ప్రతి న దోపో భవతి. న చేదం శబ్ద పృభవత్యం బ్రహ్మా 

వు వ్రభవత్యవదుపా దానశారణ త్యాఖి ప్రాయేణోచ్వతె. కథం తర్హి స్థితే 

వాచకాత్మే నా నిత్వె le నిశ్యార్థస ౦బంధిని కబ్దన్యవవోర యో గ్యార్థ 

వస్చి_క్ నిప్ప శ్రి త్రి అతః ప్రభవాడిత్ఫుచ్య లే. కథం పునరవగమ్యు తే 

కభాత్స్సభవతి జగపతి?! ప వృత్యతానువూనాభ్య్యాం. వత్యుతం హొ 
౮ 

లర. చం జ రాం హా శ్రుతిః; వ్రాదూాణ్యగం వృత్యన వేష క్వాక్ అనుమానం స్మ తకః బ్యామా 

ణం పత సావేక్షత్యాక్. తే హొ శొబ్లనూ రాం స ఎప్రం దర్శయతః, 

GG 
శేవ సంతీతి న వ్య_క్రిమాత,వచనా స్ఫాంశెతి కా? క్ంతు న్లూలనూత్మ భా వేసాను 

స్యూతవ్య క్ష్యవినాభూతసామాన్యవచనా ఇతి మంతవ్యం. న చేంద్రాదిన్య శే రేక 

"త్వేన జాత్యభొ వాదా కాశశబ్దవదింద చంద్రాదిశబ్దాః శేవలవ్య_క్తినచనా ఇతి సాంప్ర 

ళం అతీ తానాగతవ్య క్రి భే దేన జాత్యువవ వలే రి? కలం వవంచేన---దృష్టాంత 
3 

ముపసంహ్ఫృశ్య దొర్షాంతికమాహ. వ్య _క్తిష్విత్యాదినా. ఆకృలిర్ణాతిః. నను కా సా 
ల 

వ్య_క్టీః యదనుగ లేం ద ద్ర, త్వాదిజాతిశ్శభ్రార్గస్సా స్ట దిత్యత ఆహా_అకృ్ళ తివిే -శేవ స్తితి, 

“వజృవాస్త నః పురందరః” ఇ త్యాదిఛ్య ఐక్వర్ణ? ఇంద్రాదిశబ్ధ నాం జాతి; ఇంద్రాదిము 

వృవృత్తి నిమి త్తమిత్యుక్త్వా ఊపాధినిమి త్తమాహ---స్థా సతి. వ్య క్రివ లయే2వి 

అం ఇం జ్య ౧ ౧ Ey: లా | అలి స్థానస్య స్థాయి క్వాచ్చ న్థార్గసంబంధనిత్య ఆత్యావాకకశ్చేశి. ఉక్తం ఫూర్వావర 

విరోధం వరిహరతి_న చేతి. శబ్దో నిమి శ్రమిళ్యవిరోధం మళ్వా సూక్త శేషమవ 

శారయలని==కథం పునరితి స సత్యా స్వప్రామాణ్యార్థం మూల శ్రుతి రనుమి యత 

ఇత్యనుమానం స్మృృతిః “నీతే అనగ మిందవ స్తీరః పవిత్ర మాళవ$ విశ్వాన్వస్యణిసౌ 
భి త్యేతన్మం శ్రస్థైః వః సక లు హో జహా చేవాదీనన్ఫవక్ ఇ కై, త్ర ఇటలి పదం సర్వ 

వళవాత్ అత నీవ హి వైదికాచ్చబ్దాత్ చేవాది జగక్స్యభవాత్ ఉత్స 'లై$. కథం 
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“ఏత ఇతి వై వ జావతిస్టై వానసృజ తాన్మ గ్రమితి వునుహోస్టనిందవ వతి 

వీత్యాం_న్స్రః పని త్రేమితి గ్రృవోనాళ్వ వలి నొత్రం దిశా "నీతి శస్త్ర 

మధిసౌభౌత న్యాక్ వ్ర వ జా” తి శ్రుతిః, కథ్యాన్యత్రా తావి “స మనసా 

వాచం మిథున నం సమఖిపి పత్యాదినా నత తేక తత్త శొబ్బ్లపూరిషకా సృష్టి 

శా “వ్వ లె, సృతరపి ““అనాపినిధనా న్యా వాగుత్స్భష్టా సయం 

భువా, ఆడా వెదమయోా ద్వా్టా యతసృర్య్యాః వువృత్తే తయా ఇతి, 

ఉత్సర్ది “ఒపరయం వాచస్పంప్ర పృదాయ ప్రవ _రృనాత్మక్ క్రో చృష్టవోస్టఒనాడి 
టి 

నిధనాయాః అన్యాదృశ స్యోక్సెర్షస్యాసం భ వాల్ తథా సావనురూ వే 

చ భూతానాం కర్మ జాం చ ప్రవ నం, వెదశ బ్లేధ్వ ఏవాచా నిర మే 

స మహా బాశ రి వతి, “సాకమం చ సనామాని కరాణి చ స్పథక్నృ 

థక్, వెదళ బై జభప్టి ఏవాణా వృథ కృంభ్ధాళ్చు నిర మ ప్రతి చ. అపి చ 

చికర్ణి తమర్గ మును తిస్థకా తస్య వాచకం కబం పూనం సృ త్వా 
(టి 

దశా శ్తమ్థమనురి సతతి సరే(పాం నః వ్రృత్వుతు "ముతత తథా 

7 wii. Alo AS 6 అద్య ౫ గాం 9 
రాజ రం రు ట్లో గ గం వారం టైది౩ ళ్ళ మనగడు ద్రాదుర్చ 

భూవుః పశ్నా_త్తదనుగ తానర్థాన్ససర్ణెతి గమ్యకతే. తథా చ శ్రుతిః 

నామతాష్షిదే వా నాం స్మారకం, అన్న్మగుధిరం తత్స ) ఛా" జేెహూ రమంత ఇతని 

స్యా మనుష్యూ?= చంద్రస్థానాం పిష్టూణా మిందుశబ్ద: స్థారక ౩. వవ్మిత్రం సోమం 

స్వాంత ప్రిరస్కు_ర్వ కొం త్ర హోణాంతిర9 పవిక్ర శబ్ద$, బుచో=.శ్ను వళాం స్తో త్రాణాం 

గీతిరా పాణా మాశుశబ్దః 'బుచ్వధ్య్యూఢం సామేితి శ్ర ేేః స్తో శ్రానంకరం వృయో 

గం విశతాం శస్రాణాం విశ్వశ బ్ద$ సర్వ సాభాన్యయు క్త్షానామఫిసౌ భగ శబ్ద 

స్థ్యారక ఇతి ఛందోగద్రాహ్మణవా క్యార్థః. వృజావతిః మనసా వాచం కృంికాం 

మిథునం సమభవళల్ , మనో వానగూ,వం మిథునం నంభఖొవితవాక మనసా 

త్ర 
Uy 
స 

త్రయో పృ్కకాళి కాం సృృష్టిమా లో చిక వానిక్యర్గః$, “రి శి రి త్యేవాదెత్యమనృజ తే త్యాది 

శ్ముతిరాదిశద్లార్థః. సం సంప్తదాయో సరుళిమ్యపరంపరాధ్యయనం. సంగ్ధా అవష్ణాః, 

ప్రజాపతి సృష్టి శబ్ద వూర్వి కా.నృష్టి త్వాత్ , చత్యతఘటాదివదెతి ప్రశ్యకొనుమానా 

భామిత్యస్యార్థాంశరమావా= ఆవి చేతి. అతః వృభవక్వ ప సంగాచ్భబ్ద సర్వరూవం 

జ సైన్ అడ రా దై ‘ తక్ప్ర)చ్చపత్వం చెచాదేః. (పృ నుమా నాభ్యాం శ్రుతిస ్ రిలిఖెస్టిన్: “ఏక ఇతి వై 
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“న భూరితి వ్యాహరత్ స స భూమిమసృజ తే” త్యేవమాది కా భూరాది 

శభ ఏవ మనసి ప్రాదుర్భూ తెభ్యో భూరాదీన్లో శౌన్సృష్టాక 

దర్శయతి కిమాత్ర కం ప్రనశ్నబ్దమభి ప్రై పు త్యెదం శబ్ద వ వ వృభవత్వముచ్వ తే? 

స్ఫోటమి త్యాహ. ఇ వర్ణపకే క హి తేపా ముక్చన్న వ్రభర్థునిళ్యాన్ని త్యేభ్య 

శ్నభేభ్యో దేవాడివ్య_కినాం వృ భవ బ్రత్టనుపపన్నం స్యాత్ . ఉత్పన్న 

వభ్యంసినళ్చ వర్షాః ప్రత్యు చ్చారణమన్య థాన్యథా చ పృతియమాన 

త్యాత్ . తథా హ్యుద్భృళ్వ్యమానో ఒపి పురుపవి* పోఒ ధ్వ్యయనధ్య్వని 

శ్ర వణాదేవ విశేషతో నిర్భర తే దేవదత్త ఒ౭యమథీ తోయజ్ఞదత్రొ' 

ఒ_యమధీతి ఇతి న చాయం వర్ష విష యోఒన్య థాత్వపృత్య యో 

మి థ్యాజ్జూనం, బాధకప్రత్యయా భావాత్ , నచ వన్జేభ్య్యఒన్థావగతి 

రుద్ది క్త, న పా్యాతైకో వర్ణ ఒర్హం వ తాయ రుత్ , వ్యభిచా రాత్ ; 
వ ౬ 

ను - అ & 5 a | 
న చ వర్ణ సముదాయ ప్రృత్వ యో2ఒ_్బ, క్రృమవర్షి త్యాద్వన్షనాం; 

వక్తుము క్ష్రమాశీ వతి_కిమాత క ఏితి.వర్త రూపం తదతిరి క్షస్పోటరూవం వేతి కింశఛ్లార్గః, 

తక, వర్ణా నామనిశ్య తాతో ఫటస్య బాసత్తాషన్న జగ తుళ్వ మిత్యామే పే ద్వితీయ 

వకు వెయాకరణో గృప్హాతి---న్ఫోటమితి. న్ఫుట్య లే వ్షార్వజ్యశ ఇతి స్ఫోటో 

వర్ణ వ్యంగ్య ఒర్హస్య స్యంజకో గవాదిశబ్లో నిత్య స్తమఖిప్రే కే హద ముచ్యత ఇతి ఫూర్వే 

కానషియ$. స వీవాద్యవతుం దూవమయలివనే లి. సోయం కార ఇవి (స కగ్టభిజ్ఞయా 

వర్ణ నిత్యత్వసి ద్ధేర్నా నుపవల్తిరిత్యత ఆహా_డఉళ ఎన్నేతి.  తారత్వ మంద్ర త్వాది 

ఐరుద్ధధర్శ వ క్వేన తారో గకారో మందో, “కార ఇతి వృ తీయమానగ కారన్య 

ఛేదానుమానా క్పక్యణిజ్ఞా గత్వజా తి విషయెత్యర్థ 8. నను విరుద్ధ ధర్మ జ్ఞానం ధ్వన్యుపా 

ధికం భ్రమ ఇత్యత ఆవాన వేలి. కథా చ వర్తానామనిక్య శా్షక్న జగద్దతుళ్వ 

మితి భావః. కిం చ తేమామర్గ బోధకత్వాయాగా తోఫటో=ంగీ కార్ట ఇశ్యాహ--- 

నచ వచ్లేభ్య ఇత్యాదినా, వ్యభిచారాత్ బెకస్తా ద్వర్థాదర్థ వ వ వ, తీశ్యదర్శనాద్వర్థాం 

తర వైయర్ల ర ప సృనంగాచ్చుక్యర్గః, కర్తి వర్ణ నాం సముదారనా గదశిగ్రక్ర ఇ త్యాశంక్య 

తణికానాం స నా స్టీశ్వావహాన వతి, వర్ణానాం స్వతస్సాహి త్యాభా వేచపి 

నంస్కారలతణాపూర్వద్వారా సాహిత్యమా స్నేయాదియాగానామి వేతి శంక లే. 

అభి జగ ఆం 3 న క గన < > త్రకాక నాకో ఇత్యాదికా శ్రుతిః, వేదశఖేభ్య వచాదా. ఇత్యాటకా 

6 



వ రర్యవూర్యవళ్లై క్. వర్లో 2-ర్భం 

వృక్యాయయివ్యతీతి యద్యుచ్య తే, తన్న; సంబంధ గ్రవ వాళచటే 

కబ్లః సయం ప్రతీయమానోఒర్థం ప్ర ప్రక్యాయయేర్థూమాదివత్ 

మూ స్వవు-స్వేవస్షానుభవజనితసంస్కా-రసహితస్యాంత్య వర్ష్యస స్య 

వ, అ పృత్వతు ఆ్వాత్పంన్కా రాణా రాం. 'కారస్టప, వు తాయి Ee స్సుం 
గి Gr C9 CA 29 

స్కా రైస్సహితోఒంతో వద్దా ౬ర్భం పృత్యాయయిప్యతితి చన్ను, సం 

స్కా-ర కార్యస్యాపి స సృరణస్య కృ కవ ర్రిత్వాత్ , త స్తాత్్సృృాటతృ్ళొపబె* 

జల స చెనైశవర్దప ప్రత్య యాహితేనంసా.రలీ చే _న్వ్వవర్ష వ్రత్యయ జనిత 

వరిపాశే పత్యయి న్యేకవ్రత్యయవిషయతయా యుటితి వ వత్యవఖాసతే. 

ఫూస్వేతి. కిమయం సంస్కారో వశ్చైర్దనిత్ ౬ వూర్యాఖ్యః కశ్చిత్ ? ఉత వర్హాను 

భవజనితో భావగాఖక 2 నాదో మాగాభా పాత్. కించాయమజ్జాతోో జ్ఞూాతోవా 

ఇంర్భథీ వాతు$ నాద్య ఇత్యావా_కన్నే తి. సంస్కారసహిత శబ్దో జ్జాత వవార్థ 

ధెహేతుః సంబంధ గ, పహాణమ పేమ్యు బోధక త్వాద్ధూమాదివదిత్యర్థ 8. ద్వితీయే కిం 

వృత్య మేకా క! ఉత కార్యలింేన ? నాద్య ఇళ్యాహ-ాన వేతి. ద్వితీయం 

ఇక లే._కాశ్యేతి. కార్యమర్థ థీ స్తస్యాం జాతాయాం సంస్కార ప్రత్యయ 8 తసిక్ 

జాతే సేతి వరస్పరాశృయేణ 'మూషయలి- నేతి. వదార్థస్థరణస్యాపి పదజ్జూ నానంతర 

భావితాషతేన సంసా [రస హి తాంత్య వర్ణాళ్శకపదస్య జనం న యుక్తమిత్యయరార్గ 9. 

అపిశబ్దః బరస్వరాశ శ్రయదొో్యోతనార్డ ౩. ఏకేన భావనానంస్కా_రవో2షి మ నిరస్త 

తస్య వర్షస్మృతిమ్మాత్రే కు క్వేనార్భథీ హేతుక్వాయోగాల్ న =చాంత్యపర్హ 

సాహిత్యాద ఫిహౌశుకం శీవలసంస్కారస్య తు వర్షస్యృతిహాతుత్వమితి 

వాచ్యం, ఆ ధీఫూర్వకాలే భావనాయా జ్ఞా నాథా వేనార్భరీ పాళుళ్వా గాల్ 

న చ 'వర్షనర నానుమితా సా ఆంత్య పర్ణ వర నహి తె ఆర్భథొ పాతురితి వాచ్యం. తతా 

ర్యస్య ౮ క్రమికస్య వర్ష్మస 6 రణస్యాచ్యంత్యవర్షానుభ వానంతరఖా వి ల్వేన కేనానుమిత 

భావనా నామంక్యవర్ణ సాపిత్యాభావాదిలి భావః. వర్ణానానుర్గబోధక ఆాపనంభవ 

ఫలమావా=తేస్తాది లి. స్ఫోటేజ౭.పి కిం మానమిత్యాశంశై సకం పేదమితి వృత 

వ్ర మాకమి త్యాహస చేతి. యభథారత్నక క్త త షం బహుఖిశ్చాముష వ మ్ సృకృరమి స్సు పటం 

థానే కథా గవాదివదస్ఫోటో గకారాట్యేకైకవర్ణకృళవ్రృత్యయైస్సో ఫృటువివయి 

సతికి తాభ్యాం నిత్యశ బ్ల పృభవత్వం దేవా చేరవగమ్య లే. ఏవం చ దేబూదివ్య కూ థీ 
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న బూయమేక ప్రత్యయో వర్ష విషయా సృతి, వచా నామ నెక తా 
(3 

టి ne 

దేక పృత్యయవిషయి త్వానువవ ౯ తస్య చవ గ వ 
లో ( 

జాలి / 

భిజ్ఞాయమానత్యాన్ని తత్వం భేద పృత్యయస్య 

తస్తాన్ని త్యాచ్చజ్ద తొ ఫటరూ పాదభిథాయ కాల్. (క్రియాశారకపల 

లక్షణం జగదభిధేయభూతం ప్రభవతితి. వర్షా ఏవ తు శబభ్దా ఇతి 

భగ వానుపవర్ష కి, ననూత్పన్న వ,ధ్య్వంనత్వం వర్తానాముక్షం, తన్న త 

ఏవెతి పృత్యభిజ్ఞానాతి . సాదృ శ్వాత్పళత్వఖిజ్ఞానం కథాదిష్వి పెతి 

చెన్న, వత్యభిజ్ఞానస్య వృమాణాంత రేణ జాథానువవ త. సృత్వ్యభి 
ల 

గ వో వా ా 2, 

జ్ఞూనమాకృతినిమి_త్హేమితి చేన్న, వ్య_క్షిపృత్యభిజ్ఞానా త్. యది 

'పృత్య్ఫుచ్చారణం గవాదివ్య క్రవదన్నా అన్యావర్ష వ్య క్రయః పృతియే 

{ లో వ ర్వా వ జల న. వ్యా = 5 

రం_స్తతే ఆకృతనిమి_త్తం పృత్వభఖిజ్లూనం స్యాత్ న తషతద ని. వర 
టం" వం 

గ 

రాహి తాస్పంస్కారా బీజం యస క్ చిత్త తసి ణా అంశ్యవర్ణ కృళ వ,త్యయేన 

జనితః పలి పాకో2_౦త్య్వ స్పంస్కారో యస్న్మిక్ తస్మిక్ పృత్యయిని చిల్తే నకం 

గారితి వదమితి వృత్యయః వ,త్యత్_స్తద్విషమయతయాః స్పస్థ్ర మవభానత ఇత్యర్థః 

అనేన వన్షాన్వయవ్యతిలేక యోః స(ోటజ్ఞా నఒన్య థాసిద్ధి:. న మైకస్తాద్వర్హాత్సమ్య 

కో టాభివ్య క్రిః యేన వర్ణాంతరవైయర్థ గం కింతు. రళ్నత త్త ్వవదృహు, ప్రత్యయ 
సంస్కృ లే చిస్త సమ్యుక్ళో ఇృటాభివ్య_క్తిరిత్యు కం భవతి. న న్వేకం పదమేకం వాక్య 

మితి వృత్యయస్య వదవాక్య స్ఫోటయోర్న ప్రానూణ్యం, తన్య వర్ణ సమూసోలంబన 

సతి త్వాదిత్యాశంక్య నిషేధతి న వేతి. స్ఫోటన్య జగధతు త్వార్గం నిత్యత్వ 

మావాశస్య చేతి. నను తచేవేదం వదమితి వత్యఖభిజ్ఞాభ్రనుః ఉదాతాది భేద వశ 

యాదిత్యత ఆహ--- బే దేతి. ఆశార్యసం వృదా యో_క్షివూర్వకం సిధ్ధాంళ యతి వర్ణ 

వ పేలి. వర్ణాతికి క్షస్మోటాత క శబ్దస్యానుభ వానారో వాదిత్యర్థః. సాదృశ్యదోషాోదియం 

(ఖ్రాంతిరితి శంక తేసొాద్భకశాన్టది తి. వవనానంతరం త వవేమే కేశా ఇతి ధీర్శా)ంతి 

రితి యుక్తం ఛేదధీవిరోథాల్ , న వీవాయం వర్ద ఇతి ధీస్తు వ్రమైన చాధకాభావా 

ది త్యావా---- నేతి. గో త్వాది వృత్యభిజ్థావద్వ ర్లైషం (వృశ్యభిజ్ఞా గ త్యాదివిషయేలతి 

శంక లే, ప క్యభిజ్ఞునమిలి. వ్య క్రిభేచే సీడ్జే ప్రక్యభిజ్ఞాయా జాతివిషయత్వం స్యాల్, 

య త్తర్షయా పీఠం జలం తదేవ మయా పీత మిత్యాదౌ న తశేతీహా వ్యక్తి భేదన్సిద్ధ 

త్ప'త్తావపి తన్ని వని త్యాక్ళ లే ల్వేదార్థ ఆస శ్తక్సంబంధో నిత్య ఇత్యవిరుద్ధమ్, 
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విక్రయ వవ హీ పృత్యు చ్చారణం పృత్యభిజ్ఞాయంతే. ద్విర్లో శబ్ద 

ఉచ్చారిత ఇతి హీ వ్రతీయతే న తు ద్వా గోళష్టావితి, నను వర్షా 

అప్యు చ్చారణ భేటేన ఫ్న్నాః ప్రృతీయంలే డెవద _తృయజ్ఞద త్రయో 

రధ్యయనధ్యని కవ ణా దేవ "భేద పతీ తేంత్యు క్త కృం.అ శ్రాఖిథీయతే. సతి 

వర్ణ విషయ నిశ్సితే పృత్యభిజ్ఞానే ఎంయోాగవి నాగవ్యంగ్యత్వా 

దర్లా నా మభివ్యంజక వై చి త్స్వనిమిత్పో ఒయం వర్ల విష యూ 

విచిత్రః వత్యయో న స్వరూవనిమి _త్తః, అవి చ వర్షవ్య క్రీ కద వాది 

నాపీ సృత్యభిజ్ఞానసిద్ధయె వర్ణాకృతయః కల్పయితే వాష్టి! తాసు చ 

వరో పాధికో భద ప్రత్యయ ఇత్యభ్యువగంతవ్యుం తద్యారం వర్ష వ్వ 

మ్సేవ వరోపాధిహో 'ఛేదవత్యయః, స్వరూవనిమి_త్తం చ పత 
క్ 

గ 

€ 
| గ బ్య ర్ a శా వ్ గ 

జ్ఞానమిలే కల్పనాలాఘవం. ఎహ ఏవ చ వర్ణవిషయస్వ ఇద పుత్వ 

యస్య బాధకః ప్రత్య యో యత్ప్రత్యభిజ్ఞానం. కథం ్యూకన్మి న్యా. లె 

బహారానాముబ్బారయతా మేక వవ సకా గకారో యుగవద నెకరూవ 

స్పాన్టితి ఉదా తృళ్చానుదాత్తశ్చ స్వరితళ్చ సానునానికళ్చ నిరను 

తి వరివారలి=_న వు క్రీలి. న లే్వే్యేతదితి. వ్వ క్షన్నతర్షజ్రానమిత్వర్ల, ఉదా త్తత్వాది ఇల ప్ ల్ ప్ నడ భిసస్రకవక్టన రభ సళ 
5 లం వ అ గహర జ 

విరుద్ధధర్శ త్వాద్వ్య క్రి భేదోఒనుమానసిద్ధ ఇశ్వనునదతి-__-నన్వితి, భేద పృత్యయన్య 

కోంఛభకూ పొకాళశ భేద వ్ర త్యయవదెౌ పాధిక భేదవిషయ త్వ్వాదన్యథా సీద్రేరనన్యథా సిద్ధ 

వ్యక్తె కప త్యభిజ్ఞ యా నిరెపేతన్వహా పాలంబనయా బాధ ఇత్యు త్తరమాహ-ాా 

అత్రైతి, తాల్యాది దేశః కోస్టస్ట వాయు సంయోగ విభా గాభ్యాం విచిత్రాభ్యాం వ్యంగ్య 

ర య చ ర్తి 
త్వాద్వగ్షైషు వైచి, బ్రథీరిత్యర 8 కల్చ్పనాగెర వొచ్చ వచ్చెవం న్వతో ఇదో నాస్తీ 

త్యావా=అపి 'చేతి. అనంతా; గకారాదివ్య కయః తాను వ త్యఖిజ్తానార్హం గ త్వ్వది 
ఆం ర లి" థి 

కాతయః "తాను చోదాశ్తత్వాదిభేదస్యాపాథకత్వమతి కల్పనాగారవాద్వరం 

వర్శవ్య క్షీ భదమా త స్యా పాధిక త్వక ల్పన మితి వ్య క్యానంత్యన్య జాతీనాం చ కల్పన 

మయం క్తమిళ్యర్థ$ నను ఛేదన చాధకాభావాదనా పాధికత్వమిత్యత అఆవా---వ్వ, 

ఇతి. అస్తు కర్త వ్రశ్యయద్వయ ప్రామాణ్యాయ ఫేదా భేదయోస్పత్యత్వం శత్రావహా= 

'కథం. హీతి. 'ఉభమోశేక త్ర వరో ఛా జ్మేద జాపాధిక వివేత్యర్థః. నను వాయు 

సంయోగాచే. రతీంది ద్రియత్యాన్న తద్దశవైచిత్ర ్యస్యోదా శ్రశ్వాదే ర్వరేమ . ప్రత్య 
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నాసీక స్పెతి? అథవా న్వనికృతో 'ఒయం భేద ప ప్రత్యయూా | న వర్ష ర కృతః. 

కః స్రనరయం ధ్వనిర్నామ: "యో దూరా దాక ర్ల యతో వర్ణ వి పెక 

మ తిపద్వమాన నస క్షర్ద ర్ల పథమవతరలి ప్రత్యాసీదతళ్ళ పటుమృదు 

తది భదం నర్షేహ్యినంబయతి కన్ని బంథనా న్ దా రచ ఈ విశే 

వ్రత్యయా భ నిష్యంత్కి సకరథా పా వర్ణానాం సృత్యభిజ్ఞాయమా 

నానాం రశ్నేదశ్వార్సం యోగ విభాగకృతా ఉదాక్తాదిభేదాః కల్పే 

రకొాసంయోగవిఖాగానాం చా ప్రత్యశత్వాన్న తదా యా విశేషపాః 

ధన నితుం శక్యంతే ఇత్యతోొ నిరాలంబనా కై త్ర డఊచా ల్ dd, , వే! 

తాడి పృతనయాస్సు న. అవీ చ నె వైతదఖీని పెస్టవ్వముదా త్తెది 

కూరోవస్ఫంి పతీత్యరుళిం వదిష్యన్న్వ్రమళశ మాహ---అథ పెతి, ధ్వనిధర్తా ఉదా తతా 

దో. ధ్వన్వ్స్శ చా భసొవ్వర్తైషు భాం తిత్యర్థ ప శ్నవూర్యకం భ్వనిస్పరూవ 

మావా=క ఇతి. అవతరతి, ధ్వనిరితి శేషః. వర్ణాతిరి క్ష శబ్దో ధ్వనిరిత్వర్థః, 

నమోపం గతన్య పుంసస్తారత్వ మంద ద్రశ్వాి ధరాక స్వగత న్వర్హేషు న వవారోవ 

యతీత్యాహ -- ప, త్యాసీదతశ్చేతి. ఆదిపదం వివృణోలి. _ తదితి. నన్వవ్య_క్షవర్ద వవ 

ధ్షనిర్నాలెరి క్ర క్ష షత్యత అహ---వర్ష నామితి. ప వత్యుచ్చారణం వర్ధా ఆనువ ర్తంతే 

ధ్వ్షనిర్వా నవ ర్తత ఇతి ఇద ఇక్యర్థ క. అన్యథా నా చికేము జవ్యవక్టేమ్వవ్య క్తైషు ధ్వని 

బుద్ధిస్సా సత్ దుందుఖ్యాదిధ్వనా శబ్దత్వమా లైకా నృహృమాణే ఆయమవ్యకో వర్ష ఇతి 

కసా స్టీదితి మంతవ్యం. వ్వం ధ్వన్యుపాధిక తే త్వ సమ తే గుణం 'వదన్వాయూ "పాది 

కక్ష ఫూరో్యకామరుచిం దర్శయతి=నీవం చేళ్యాదినాంఅస్తు కో దోష స్తత్రాహంా 

సంయో'గేతి. వాయుసంయోగా దేరశ్రావణత్వా దిత్యర్థః. తస్తాచ్యా)వణధ్వనిగే 

వో దా త్ర త్వాద్యారోపో పాథిరితి భావః. ఏవం దుద్ధధర ర కధ్వనీణాం ఛదేజపి న 

శేవ్వనుగతా వర్ణా భిద్యంత ఇత్యు క్షం, త చేవ దృష్టాంచేన ద్రఢయతి---ఆవ్ చేతి, 

యథా సిండముం డాది విరుద్ధా నేకవ్య క్రహ్షషిన్నం నోత్యం తథా ధ్వనిషు వర్ణా 

అఫఖిన్నా నవేత్యర్థః. ఉఊఉదాత్తాదిర్థి ౧ని9 తద్భే దేన హేతునా పరా నానుపీతి యోజనా, 

కు వృశ్యభిజ్ఞావిరో భాదిశ్యతీ రర్థం యద్వా ఉదాత్త శ్రశ్వాదిశేన విశిష్టతయా వ్ సృశ్యలి 

జ్ఞాయమాన త్వా ద్వరా నాం ఛేద ఇ త్న్యాశం కాం " వృష్టాంలేన నిరస్యతి---ఆప్ వేతి, 
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ఛేదేన వచ్జానాం ప్రత్యభిజాయమానానాం భేదో భవెదితి, 

వన్యన్య ఛేదేనాన్యస్యాభిద్య మానస్య ఛదో భవితు 

న హొ హస్ క్షిఛేబేన జూతిం ఖున్నాం మన్యంతే. వస్షైభ వ్రాసి 

స తేస్పంఛ వాతో ఎ ఎటక్ ల్పనానర్ధి కా. న క ల్పయామ్యుహం న్య్ఫోటం 

త్యతయ'మేవ త్వేనమవగ చ్యామి, వై కవర్ల గహణాహితసం స్కారా 

యాం బుద్ది యుటితి వ్యవ భె"సనాదితి చెన్న అన్యా అవి బు 

ర్యర్హ విషయత్వాత్ , ఏ ఏశైకవర్ల గృహణో త్రరకాలాహీయమేకా బు 

ర్రారితి సమ_స్తవర్ణ విషయా నాస్థాంతర విషయా కథ మేతదవగమ్యతేః 

యతో౭స్యామవి బుద్ద" గ కారాద యో వర్షా అసువ ర్తంతే 

న తు దకారాదయః. యది హ్యాస్యా బు్టేన్ట కాళాదిభ్య్యోఒన్టాం 

తరం స్ఫోటో విషయస్స్యాత్. తదా దకారాదయ ఇవ గకాఠరాద 

'యోఒప్వస్యా బుద్ధి రా స్థన శ్రెనక్కాన తు తథా స్తీ ) తీస్తాదియ మెక బుద్ధి 

ర్ హా 

లై, క ర 

(Ces ర్ 

యై 

అం టల | "వేర అద 
పవద్వత ఇత్యు కంతత్ప్రతిట్టూము --సంభవత్య నేకస్యా వక బుద్ధివిష 

యత్వం.వజ్నీ_ర్వనం సెనాదళ శతంసహ స్రమిత్యాదిదర్శనాతి .యా తు 

రషర్ట విషమైవ. స స్మృతః. నన్న నెక త్యాద్వన్హైనాం నై కబుద్ధివిషయత్" 

గారి ల్యేకోఒయం శోబ్ణ వతి బుద్ధిః సా బవాంసపే(వ వ్యక్థి స్వే కార్థావ చ్చే 

వర్ణానాం స్థాయిత్వం ప (త, సాధ్య "జేషూమేవ వాచక త్వం వక్తుం న్య్ఫోటం విఘటయతి.-_ 

వన్తేభ్యశ్చేతి. కల్పనామనవామాన ఆశంక తే. నేతి. చముషూ దర్పణయుక్తాయాం 

బుద్దె" ముఖవత్ శ్రోత్రే ఇ వర్భయుక్రాయాం బుద్జౌ వినైవ హేకత్వంశరం స్ఫోటః 

సృత్యతు ఇక్యావా_యుటి తీలి. యస్యాం సంవిదె యోజర్థా భానసలే సా త్ర, 

మాకం ఏకం వదమితి బుద్ద వర్షా వ్వ స్ఫురంతి నాతో కృస్ఫోట ఇతి న వ 

స్ఫోటే ప్ర వ మాణ మిత్యాహ--నాస్యా అపీత్యాదినా. నను గోపదబుద్దేః సోశ్సోటో 

విషయా గకారాదీనాంతు వ్యంజక త్వాదనువృ త్తి రిత్యత ఆవా-_యది హీతి 

వ్యంగ్భవహ్ని బుద్ధ వ్యంజకభూమానువ్భ శ్తేరదర్శ'నా దిక్యర్థ $e వర్ణ నమూహాలంబన 

తో్యోవపత్తెర్న న్య్ఫోట;ః కల్పనసీయ; పదార్థాంతరకల్ప నాగ”రవాది త్యావహా=- తపా 

దితి. అశేకస్యా స్యా పాధిక మేకత్వం యుక్తమిత్యాహ---సంభపతీలి. నను తశ్రైక 

.చేళాది రుపొధిర'స్టీ ప్రక్ళశే క ఉపాధి రిత్టక అహా-=యాల్వితి. వకాన్తే శక్త 
య [on 

మేళం వదం ప్ర థానాస్థ వికస్తేల్ శాక్సర్య్భవ దేకం వాక్యమి ల్యే కార్భ సంబం ధా 
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దనిబంధ నౌపఇారికి వన నేనాదిబుద్ధివ దేవ. అత్రాహ---యది వర్షా వవ 

సామ స్వెనై. కబుద్ధివిషయతానాపద్యమానాః పదం స్యుః తతో రాజూ 

జూరాకపిః పిక అఆ స్వెదిషు పదని ఇ ఇష వ,తివ ట్రర్న స్వాత్ , త ఏవ హి 

వర్ణా బ్రితరత్రే తర శ చ ప ప్రత్యవభాసంతే ప్రతి. అ తే వదామఃసత్ష పి 

సమ స్థవర్ల కవ త్యవమళ్నే యథా క క్రమానురోధిన్య పే ఏన పివీవికాః ప జీ 

బుద్ధిదూరోహం క్యేవం క్ర క మానురోధిన ఏవ వన్లాః పదబుద్ధిమారో 

మ్యంతి తత్ర వర్గానామప లే పవి క్రమవిశెష కృతా పదవి శేష పతి. 
గ 

ప_త్తిర్న విరధ్యతే. .వృద్ధవ్యవవా నే చమ వ్యాః క్రై శృ్కమాద్యనుగ్భవాత 
(౮౫ 

నృహీతార్థవి స పసంబం థాస్పంతః స్వవ్యవవ తేనే వె ౫ కవర్ష, గృహణా 

నంతరం సమ స్త వత్యవమర్శిన్యాం బుద్ద తాద్భశాి ఏవ ప్రత్యవభాన 

మూానా స్తం తవముర్ల ర మవ్యభిణా౭ణ ప్ర ప్రశ్యాయయిష్యంతీళి 'వళ్లవాదినో 

లమఘీయసనీ కల్పనా. స్ఫోటవాదిన స్తు దృష్టవానినద్శష్ట్రక ల్బనా న వర్ణా 

స్పమే క్ర క మేణ గృవ్యామాణాస్ఫోటం వ్యంజయంళి, సస్ఫోటో ఒర్థం 

వ్యన_కి కక గరీయసీ కల్పనా స్వాత్ . అథాపి నామ ప్రత్యుచ్చారణ 

చేకత(్టోవచార ఇత్యర్థక. న మై వై కపదళల్వే జ్ఞా జా తే వీకారజానం, అనీ కొ జ్జాలే తదిత్య 
థి - 

న్యోన్యాశ్క య ఇతి "వాచ్యం. డ్ త్తమసృష్టో క్రానాం పర్ష్యనాం క్ర మెణాంక్యవర్ల 

శృవణానంతరం చాలని సక స్మ ఎ కౌన్టిరూణాగాం మధ్యమ సృద్గన్మ ఎలి చవృ త్తెష్టది 

లీసేగానుమికై ఫశార్థథీహ మకు క్యనిశ్చయే నక్యేకపదవా క్యక్వనిశ్నయాలో వర్ల 

సామ్యేఒపీ వద శేదద్భ్తే మర్వర్ణ తిరిక్త కం వదం స్ఫ్పోటా ఖ్యమం/ కార్యమితి శంక తే 

అత్రా సాతి, క్ర ము భేదా ద్వ గై పే షషవ వద ఛదద్భష్టికితి పరిహరతి అత్ర తి, నను 

నిక్యసభూనాం వర్ణానాం కసం శ మ3 కథం వా వదశ్వల్డా చేశార్థథి హేతు క్వం 

క్రత్రావహావృగ్ధేతి. వ్యుత్చ త్తి దశాయాముచ్చారణ క క మేకా ఉవలబ్ధిక (క్రేచుముపలభ్య 

మాసవన్రేష్వారో నై పెసెతేవర్ణా వీతక్క_) మై తక్సంఖ్యావంత వీకేదర్శ ఇతి గృహీశా 

సృంత$ శోశుః వ్రృవృ త్తికాలే తథైవ న న్మ్ర క్యాయాథాః ర్వస్వార్థం బోధయంతీ 

త్యర్భశిః స్థాయివర్శ వాదముపసంహార తి ఇతి పర్టేతి. దృష్టం వర్షా నామర్థ బోధకత్వం, 

అదృష్టస్పోోటః. సంప్రతి వర్ణనా మస్థిరత్వ మంగీకృత్య ప్రౌఢివాదేన సోటం 

విఘటయతిలా-అథా పీతి, స్టిరాణి గళత్యాదిసామాన్యాని (క్రమ నిశేషవంలి గ్భహీత 
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న్యా శా ౦ of (ఇ) నర ళా మ వే. ఇ జాం లీ చో, 

మన్యెఒ స్యెవర్షాః స్యుః త థాప వ్రత్సేఖజ్ఞై లం బన ఖ వెన వర్తనావూ 

న్యానామవ శ్యాభ్యుపగ మ్యుత్వాత్ యావ న్లమ్వర్థ్య ప్రతిపాదన వడి 

రచితా సా సామాస్వ్యిసం సంచారయిత వ్యా, తతళ్చ నిత్యభష్ట శబ 

భూ దేవాదిన్య_క్షేనాం వ్రభన పత్యవిరుద్ధమ్. 

సూ. అత ఏవ చ సిత్యత్వమ్. ౨౯. 

కరురస రణాడితి సీతే వేదసను నిత త దేజాడినా కి వ భవా 
షర లేన దట్ 3 2 అగ జ్ జ్ 

భ్యువగ న తన్వ వి ధవమాళ ౦కి అత్వ వృ భవా దితి పరిహ్బూ లగి 

దానీం తదేవ వేదస్యు నిత్యత్వం సితం ద.ఢయతి._అత ఏవ చ నిత్య 
' ॥ థి Ww | 

త్వమితి. అత ఏవ చ నియతాకృలతేస్పవాదేర్షగతొ, వెదశబ వ భవతా 

దేందశబనిత్న్వత(మవీ హ,కేతవ త్ర ద్వ మ్ త వరణ “యొ జేన దళ బ్దనిత్యత్వమపి ప్ర క్యేతవ్యం. తథా చ మంత్రనక్టః రుత 
0 క 5 ఒడ || బో 5 రా రగ 

వాచః పసదవీయమాయంస్తామన్నవిందన్నృషిషాు వ్రవిప్తా మితి మా! 

మేన వాచమనువిన్నాం దర్శ్మయతి. పెదవ్యానవ్వ్రైవ మవ న రతి 
న 0 తి 

“యు గాం లేఒం౦తరి తా న్వేడా న్నేతివాసాన్మహర్ష యః, శేసిరే తవసా 
యె ఆడీ 6౫ 

వూరషమనుజ్జాతాస్స కయంభు పతి. 

నంగలి కాన్యర్భబోధ కానితి క్షేమం సామాన్యము పృశ్మీయా సంఛారయితచ్య్యా న 

త్పక్ష_ప్ప స ఫక్! కల్పనీయ ఇత్యర్భక$. వర్ణానాం స్థాయిక్వ్ట వా చక త్వరూూ స్సిద్దా ఫలిత 

మావా తత శ్చేతి. 

౨౯. స్రార్వతం, త వృ త్తాను వాదప్రూర్వకం సూత్రం వ్యాచ పై కర్తురిత్యా 

దినా. పూర్వకం త సిద్ధ మెవ వెదస్య నిత్యత్వం డెవాది వ్యక్తి సమో తదాష్షిచక శ జ్ఞ 

స్యాపి సృ మేర సిద్ధ మిత్యాశంక్య ని త్యాకృతివాచకాచ్ళద్దాద్వ గి కిజనో కాని సాంోకే 

తికత్వం నిరస్య వేదో వాంకరవ, లయావస్టాయాం జగ సేతు త్వాదిశ్వర వదిత్యను 

మానేన ద్ర, ఢయిలీత్యర్థః- యేన వూర్వనుకృ అన వాచో వేదస్య లాభయుాగ్య తాం 

ప్రాస్తాస్సంతో యాశ్ఞి కాస్తామృషిషు స్ట్ 0 లబ్లవంత ఇతి మంత్ర్రార్థః. ఆనుబన్నా 
cp 

ముపలబ్దాం. వూర మవాంతర కల్వ్చాదె'. 

నచ్వేవమపి “అతః యభవాత్ బతి చేవాచేర్వేద చో భవత(ోక్యా తదు ఈ్పాదక 

దస్యాపి సృభవ శో సంగాదనిత్యతష్షమాశ ౦క్యాహ--- 

ఆత వవ నియ తాక లేచ్చే వాజేర్ణనతో చేదశబ్ద పృ భవ త్వా దేవ వేదన్య నిత్యత్వం 

వ్ర, ల్యేకవ్యమ్. కర్తృస్మరణాత్సిద్ధ మేవ వేదనిత్యశ్వమ సేన దృఢీకృక మితి బో ధ్యమ్. 



పా. 3.] 'దేవతాధికరణమ్. ౮. నూ. 3౦. 289 

సూ. సనూననానురూప 

త్వాచ్చావృత్తావప్యవిరోధొ 

దర్శనాల్స ఎలెశ్చు 80. 

అథావి స్యాత్; యది వళ స్వవివ్టి _క్రివద్దె వాదివ్య క్త క యోజవ్ 

సంత త్యైవోత్చ ద్వెరన్నిరు ధ్వెరంళ్చ తతో భీ థానాభి ధేయాఖి థాతృ 

వ్యవవో రావిచ్చేదాత్ సంబంధనిత్వల్వేన విరొ శధళ్న టే పరి హ్రియతే. 

యదా తు ఖలు సకలం తే ఆకే లోకం పరిత్యే క కనావమురూవం నిశపం 

ప్రలీయతే ప్రభ వతి చాఖినవమితి శ్రుతిస స్ట్టతివాడా వదంతి తదాకథ 

షోవిరోధ తి. త ల్రైదమ విధియ లే- సమానసామరూపత్యాదితి. తదాపి 

సంసాకస్యానాదిత(ం తావదభ్యువగ ంతవ్యుంప్ర ప తిపాదయిస్యుళి చావా 

కిం. నను మహో వృలయే 'శా శేరవ్యస త్త్వాచ్ళభ్లార్థసంబం ధానిత్యశ్వమిత్యా 

శంక్యాహ---సమానేతి. సూత్ర, నిరస్యాం శంకామాహ---అథాపీతి. వ్య క్షిసంత త్యా 

జాతీనాం అవాంతర వ వ్ర లయే నత్త్యాతృంబంధ క్తి స్తిషలి వ్యవహారావివ్చే దాల్ , జ్ఞుయేత 

చేతి చేదస్యాన పేడ కేక ప్రామాణ్యే న కశ్చిద్వరోధస్స్యాల్. నైవ లయే తు 

సంబంధ నాకా త్పునస స మో శేనచిత్పుంసా సంశత$ కర్తవ్య ఇతి పురువబుద్ధి సా పే పేక్ష 

కేన వేదస్యాప్రామాణ్యం అధ్యాపక స్యా శ్ళయస్య నాశాదా శ్రి శ్రి తస్యానిత్యత్వం చ 

హా ప్రా_ప్రమితృర్థః. మహాప, లయేషపీ నిన్హేవలయో సిద్ధః నత్కార్యవాదాల్. తథా చ 

సంస్కా_రాశ్శ నా శబ్దార్షకళక్చంబంధాణాం సతా మేవ పునస్స ఎష్టావఖివ్యడైర్నానిళ్య 

త్వం. అఫీవ్యవ్రై-నాం 'పూర్వకల్పీయ నామరూప నమాన తార్షన్న సంచేత; జీనచిజ్ 

కార్యః, విషమసృ వై కణ నంజచజేతాపేకూ న తుల్యనృష్టావితి వరిహరతి---కట్రైద 

మిత్యాదినా, నన్వాద్య సృ వై సంశేత కార్య ఇత్యత ఆవాక దాపీతి, మహోసర్త 

వృళయప్ర వ వృ త్తావపీత్యర్థ 8. నని స్త రనాదినంసానే సంబంధస్యానాదిత్వం తథాపి మహో 

వం | లీ 
నను మహా పృలయే ఆకృ లేరవ్యనిత్య త్వాచ్చష్టైార్థనంబంధ స్యానిత్యత్వవి8 గ 

చదవన వ వేళత్యాశంక్యాహ --- 
i థి 

అను ఆరు కొ ౬౭+ జం DD. జ క అర 

సను త్రో ధయోరివ సృష్టి వులయయో రావృత్తైవప్ లయే. వ్రృవంచన్య 



200 రత్న పృభాభూకి తే, కాంకర బ్రహ్మసూత్రభామ్యే (అ. ౧. 

రః సంసారస్యానాదిత్వమ్, ఉపపద్య తే చాప్రుపలభ్యోతే చేతి, అనాది 

చ సంసారే యథా స్వాపవ్రబోధ యోః ప్రళయ ప్రభవశ్ర వ కోఒవి 

వూర్వ ప్రబోథవదు_త్సర ప్రబో భేఒవి వ్యవహా రాన్న కశ్చిదిషరో భః. 

వీవం కల్పాంతర ప్రభవప్పళయయోర పీతి ద్రష్టవ్యమ్. సాషషమ్మబోధ 

యోశ్చ ప్రళయ ప్రభ వా శ్రూయే తే_'యదా సు_ప్పస్స సప్నం న కంచన 

వశ్యత్య థాస్మిన్నా ౯ వవైకథా భవతి తదైనం వాక్సర్ర్వైర్న్మామఫే 

స్పవ+ వ్యేత్కి చముస్ప ర రూ వెస్పహో ప్యెతి, 
Ul 

౧ 

నే 

శత్రుం స్వర్వైశా .ద్రేస్స 

న ఒ/ శా అ wn ను ం 
వో మతి, మనస్ప_ర్వెర్ధ విట్ స్పహో వ్వ, స యద 

య థా గ్నర్హలతీస్పర్వా ద్శో విస్ఫులంగా వి పై 

త అ w= ~ 

దాత నస్ప రే ప్రాణా య థాయతనం విప్రతి స్టంలే ప్రాణిభోవ్ర "దేవా 

దేవేభ్యో లో కాంతి. స్యాదేతత్ , స్వాపే పురుహింతరవ్యవ మో రావి 

చృేడాత్స్వ్వ్యయం చ సుషు_వృప్రబుద్ధస్య పూర్వపవుబోధవ్యవవ+* రాను 

సం థానసంభ వాదవిరుద్ధమ్. మవోప్రళయు తు సర్యృవ్యవవోరో * ఇ్చేదా 

జ్ఞైన్యాంతరవ్యవవోర వచ్చ కల్పాంతరవవహారస్యానుసం థాతు మళ కష్ట 

త్వ్వార్వైపమ్యుమితి. నైప. దోష సత్యపి సర్భవ్యవవారో చ్చెదిని 

మహో వృళ యె పర మేశ (రాను గృ వోదిశ్వ రాణాం హిరణ్యగ ర్యాదీనాం 

కల్చాంతరవ్యవవో రానుసం థా నో పప లికి, యద్యపి (ప్రాకృతాః పా ణినో 

వ భయవన్టివథానాదస్త రణే కథం వేదార్ల వ్యవహార_స్తత్రాహ---అనాదౌె చేతి. న 
WU + థి లేత 

కశ్చిద్విరో ధ$, శధ్ధార్థసంబంధస్మరణా దేరి తి శేషః. స్వాషవ, బోధయోర్ల యనర్రాసిద్ధి 

5 a అ 

మాశంక్య శ్రుతిమావాస్వాపేతి అథ తదా నువుష్తా ప్రాణే పరమాత్మని జీవ వికీ 

భవతి నీనం ప్రాణం సజీవం కదైతీతి శేషః. వీకస్తాత్పాతాక్శనః ఆయతనం నో లక. 

ఆనంకశేే పంచమో చ్రాకోభ్య ఇళత్యాదౌ దృవ్హశ్యా స్వప్న వత్క-ల్పిత స్వా జ్ఞాత స త్వా 

ఛా వాద్దర్మనం సృష్టిః ఆదర్శనం లయ ఇతి దృష్టిసృష్టివత, శ్రుత్యఖిప్రేత ఇతి భావః. 

దృహాంఠ వై షమ్బుమాశంక్య పర్రివారతి=స్యాది శ్యాది నా. అవిరుద్ధం, అనునంభఛానాదిక 

మితి శేషః. హిరణ్యగ రృాదయః ఫూర్వకల్పానుసంధానళూన్యాః సంనారిత్వాదన దె 
అట్టే 

దివదిత్యాశం క్యాహ---యద్యవీతి. ఇలి యద్యపి తథాపి న ప్రాకృతవదితి ఊమూజనోా 

సంస్కారాత్య నా: అవిద్యాయాం విద్యమాన ల్వేన పూర్వకల్ప చ బంచనమాననామ 
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న జన్గాంతరవ్యవ హోరమనుసంద థానా దృళ్వంత బ్రతితథాపీన తత్చాా 

కృత వదీశ్యరాణాం భవితవ్యమ్. యథాహి ప్రాణిత్వావి శేచే.ఒవి మను 

పాది _స్తంబపర్యం తేషు జ్ఞానై శ్వర్యాదివ్రతిబంధః పరేణ పరేణ భూ 

యాన్ఫృవన్ష ఎగ లే. తథా మనుష్యూది మేవ హిరణ్యగర్భపర్యుం తేషు 

జ్ఞానై శ్యర్యాద్యభివ్య క్రిరవీ పరేణ పరేణ భూయనసీ భవతీల్యేతచ్చు?తి 

స్మృతి వాదేష్వసకృ దేవానుకల్పాటౌ _ప్రాదుర్భవతాం పార మైశ్వర్యం 

శ్రూయమాణం న శక్యం నా స్పీతి వడితుమ్. తత శ్చాలితకల్పానుస్టిత 

సృకృష్ణజ్ఞానకర్మ ణామిాళ్య రా ణాం పారణ్యగ ర్భాదీనాం వర్తమాన 

కల్పాదా ప్రాదుర్భవతాం పర మేళ్ళరానుగృహీకానాం స్పువ్నవ్ర తిబుద్ద 
వత్క_ల్పాంతరవ్యవవారానుసంఛానో పప త్తి. తథా చ శతి “యో 

బృహణం విదథాతి వూర్యం యో వై 'వెదాంళ్చ పృహీిణోతి తస 

తం హా దెవమాత్య్మ బుద్ధి ప్రకాళం ముముతునై ( శరణమవాం పృవద్య 

తి. సృరంతిచశేెన కాదయః---* మధుచ్భందః వ, భృతిభిఃబుషి భి న్రాళ త 

యా దృష్టా” ప్రతి. పృతివెడం చెవమెవ కాండ ర్హ్యాదయస్సర్యంతే 

క్రొ 

వొ 

జ్ఞానా చేర్నికర్న వదుత్క_ర్షో ఇష్యంగీ కార్యః బాధకాభాచారితి న్యాయానుగృహీత 

శ్రుత్యాదిిస్సామాన్యతో దృష్టానుమానం చాధ్యమి త్యాహా---య థాహీత్యాది నా. 

నను శథాపి ఫూర్వకల్పేశ్వరాణాం ముక్తత్వొాదసిన్క ల్చ్పే కోఒనుసం ధా లేత్యత 

ఆవా---తత శ్చేతి. జ్ఞానాద్యుత్క_ర్షూదిత్యర్థ ముక్తేభ్యోఒ న్యేఒనునంధా తార ఇతి 

కావు, పర మేశ్వరానుగృహీతానాం జ్ఞూనాతిశయె వూరోక్షశ్రుతిన్న ఎతివాదా 

నావా---శథా చేతి. పూర్వం కల్చాదా తస్నై బ్రవాో (వ హిణోతి గమయతి తస్య 

బుర్ధ్” వెదానావిర్భావయలి యె స్తం దేవం స్వాతి కారేణ మహో వ -క్యత్థబుద్ధ " వ, కాశ 

మానం శరణం పరమమభయస్థాన౦ ని శ్నేయసరూపమహం వవద్య ఇత్యర్థః. న కేవల 

మేకనై ఏవ జ్ఞా నాతిశయ; శం తు బహూనాం శాఖా ద, ప్ర్రాణామితి విశ్వాసార్థ 

మాహ=సరంతీతి. బుగ్వేదో దశమండలావయవచాః తత్ర భవా బుచో దాశ 

కయ: చేదాంశశే2పి కాండసూ క్రమంత్రాణాం దృహ్రారో బో ధాయనాదిఖిః: న తా 

ఇక్యావా ప తీలి. కించ మంత్రాణాం బుమోరదిజ్ఞు నావశ్యకత్వజ్ఞుపికాశ్రు తరం క్ర 

మానా నాటీ 

రూపశ్వాత్ ఉత్తరకల్పవ్రపంచస్య ఆకృ లేర్నిశ్యతయా న శఖార్థసంబంభస్యానిత్యశ్ష 



[1 292 రత్న ప్రభాభూషి లె, కాంకరబ్రహనూత్రభామ్యే [అ.౧. 

శు,తిరవ్యృషిజ్ఞానపూర్వక మేవ మంటే ల్రైణాన్యునానం దర్శయతి-___ 

“యోహా వా అవిదితా-రియచ ఎంటో డై దైవత బాహా ణేన మంత్ర అణ యాజ 

యతి వాథ్యాపయతి వా స్థాణుంచర్భతి గర్హం వా వ పదత! వ్యు 

వక కృమస్య “తస్తాదెళాని మం త్త తేమంపే త్రో విద్యా “దితి, ప్రుణినాం చ సుఖ 

ప్రాప్తయే ధరో విధీయతే, మఖవరపోరాయ చాధర్శః ప్రతిషిధ్య త్రై 

దృష్టాను శృవికసుఖదుఃఖవిషయా చ రాగ చ్యేహాళవతో న విలతవేణ 

విషయావిత్వతొ్*ధకాధర్మఫలభూతొ_త్తరో తృరా సృష్టిర్ని ష్పద్యమానా 

ఫూరగ్షసృష్టిసదృ శ్వేవ నిష్పద్యతి. సృృతిశ్చు భవతి“ తేషాం యే 

యానిక రాణ చౌక్పృప్రొనం వ వతి చద, తాన్యా వలే మ పవ ద్యంపతే సృృజర్టి 

మానాః పునఃపునః, హాం ఫం నె సై నృదు క్రూ ట్ థర్మాధ ర్థావృ ౪" 

నృ, త ద్భావితాః ప్రవద్యం తె కస్త తృస్య రోచత” ఇతి. ప్రలియ 

దృగ్భషీణాం డ్హానాతిశయం దర్శయ తీ త్యాహ--- శ్రుతిరపీతి. ఆశ్డేయ బుషియోగ, 

ఛందో గాయత్ర్యాది, చైవతమగ్న ్యద్రిబ్రాహ్యణం వినియోగః, ఏ తాన్యవిది తాని యస ౯ 

మంత్రే, శతెశశ్యర్థః. స్టాణుం స్థావరం గర్ర్తం నరకం, తథా చ జ్ఞా నాధికై! కల్పాంత 

రితం వేదం సృృళ్వా వ్యవహారస్య ,వ్రృవర్షికత్వా ద్వేదస్యానాదిత్వమన పేతు తపం 

చావిరుద్ధ మితి భావక. అధునా సమాననావురూవత్వం (సృపంచయతి ప్రాణినాం 

చేతి. తతః కిం తత్రావాద్భృ ప్రేతి, వహి కాముషీ కవిషయసుఖ రాగకృత ధర స్వ ఫలం 

వశ్వాదికం దృష్టపశ్వాదిసదృళమితి యుక్తం వినద్భశే కామాఫా వేన సూక్షభా వాల్ , 

తథా దృష్టదుః ఖ ద్వెషకృ తాధర్ష్మ ఫలం దృష్రసదృశదు౩ఖ మెవ న నుఖం కృతహాన్యాది 

దోహావడ్తేరిక్యర్థః. తర్కి- తే౭ర్లే మానమావాసకిశ్చేలి. ఊశ్తరసృష్షిః వూర్వ 

సృష్టిసళాలీయా, కర ఫలత్వాల్ , ఫూర్వనృష్షివది శ్యనుమానం చళశస్టైర్థం, "తేషాం 

ప్రాణినాం మధ్యే తొన్యేవ కళ్లాతీయాశ్యేవ. తాని దర్శయకా కత్సా) పౌ హేతు 

మావా_హీంస్రే లి కర్తాణి విహి శ నిషిద్ధ త్వా కా రెణాపూర్వం క్రి (క్రియా ల్వేన సంస్కా_ 

రం చ జనయరతి శశ్రాశూర్య్వాక్ళలం భు చా సంస్కార భావిత త్వాత్పున స్త స్తళ్లాతీ 

యాని కర్తాణి కరోతీశ్యర్ణక. సంస్కానే లింగమాహ శ సాది తి, నంసా్యారవశా చేవ 

పుణ్యం పాపం వా రోచతే. ఇత్" ఒళిరు చిలింగాత్పుణ్యాఫు ఇ్యసంస్కా_రో ఒను మేయ3 
సవీవ స్వభావ పుకృతిర్వాననేతి చ గీయతే. ఏవం కర్మణాం సృష్టిసాదృశ్యముక్త్వా 

విరోధ$. కథం సమాననామరూవత్వమ్. దర్శనాత్ స్మ లశ్చ. “'ఛాతా యథా 
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మానమపి చేదం జగచ్చ క్ష్వవశేషమేవ ప్రలీయలే శ_క్తిమాలమేవ చ 
అల 5 చో ఠి ల అం అలో = తాం జాం 3 డూ ౮ | 

ప్రభ వతితర థా ఆకస్నెక తషప్కసంగాతి . న బూనేకాకారాః గ్ క్రయ 

శృక్వాః కల్బయితుమ్. తతళ్చవిచ్చిద్యవిచ్చిద్యావు సృ్వుద్భవతాంభూ రాది 

లోక వ చావాణాం - దేవతిర్యజ నుహ్నలశణతానాం చ ప్రాణినికాయ 
తాని 

ఖగ నాం క క లాం ల్ అతు వక 
స భు 

ప వాహాణాం వర్ష శ్తేమధర్మపలవ పనస్థానాం వానాచొ సంసారే సయ 
(UU థి 

తత మిం, ద్ర యవిషయసంబంధ నియతత్వ వత్స ) క్యతన్యమ్. నపీం దృియ త 
వ వ్ ల్యారె నీ గాడ్ అనతి అర లం వ న రం లే ం 

విషయసంబం థా చెర స్ట్రా నువ (వ, అసర్హమన్య ఖా త్వం మ స్టైంద్రి, ద్యు 

విషయక లం న! సను త్స 6క్సతుమ్. అతేక్స సరషక ల్పానాం తుల్వువ్వువ 

వాక త్వాక్క-ల్పాంతర వ్యవహా రానుసం ఛానత మతా్యాచ్చెళ్వ రాణాం 

లొ 
సమాననామరూ వా ఏవ తిసళం విపేహి పాదువవంతి. సమాన 
గ్ వ్ర లో a 

సోః పాదా నే లీనకార్యసం స్మా_రరూవళ త క్బలాదపి సాదృశ్యమి త్యాహ-- పు లయ 

మానమితి. -ఇకరణా నిస్పంస్కార్మవృలయే జగై చి త్యస్యాకస్మిక త్వం స్యాదెళ్ళర్థ 

నను జగ ఏచిత తృకారిణ్యోజ.న్యాళ్ళ క్ర క్షయః కల్పంతాం కత్రావహాన చేతి అవి 

ద్యాయాం లినకార్యాత్య కసంసా్క్కారాదన్యాశ్ళుక్తయో న కలా పః St: మాగాభొ వొద్దర 

వాచ్చ, స్వోపాదానే లినకార్యరూ పా శక్తిస్తు “మహాన్న్యగ్ఫోధస్తివ్భతి శృద్ధక్స్వ 

సో మ్యే'8 శ్రుతిసిర్ధా, ఆత కో విద్యాత త్క్యార్యాదన్యాళ్ళ క్తయో న సంతి అత్తా 

విచె ౧వ నశు కిరితి పిదాంత ఇతర, నిమి చేవంసష పా దొనస కార మే వావి ద్నాఘట 
యం న న రల ఎ లృవ్వప్యు స్టా లొ థి 

నయా శ _క్టిరన్యా వేళ్యనా గృహ ౭ ఉపాదా నే కార్యసంస్క్కార సి సై 9 ఫలమావహ-ా- 

తతడ్చ్చేతి. యథా నుపొ ప్లోల్టితస్య ఫూర్వచముర్దాతీయ మేవ చత్తురాయతె తచ్చ వూర్వ 

రూవజాతీయ మేవ రూవంగృప్హాతి న రసాదికం,. వీవం భోగ్యా లోకా భోగాత్ర శ యాకి 

ప్రాణినికాయాభోగ హాతుకర్థాణిసంసా్కారబలా త్పూర్వలో కాదికుల్యాశ్యే వేతి ప నియమ 

ఇత్యర్థః నిశాయాస్ఫ్స మూవో;, దృష్టం ఆాసిద్ధి మాశం క స్రహంానహీతి. యథా ష 

ద్మియస్న్య మనసో ఒసా థధారణావిషయో నా స్తీ నుఖా దేస్పాకి వేద్యత్వాల్ , తా వ్యవ 

హో రాన్ఫథాత్వమస దిత్యర్థః వ షష్థమిం, ది యం త్రద్విషయ శ్వాసన్నితి వా ర్భ కి ఉశ్షార్థం 

సంక్షివతి---అతశ్చే3. వృవహారసామ్యాత్సంభవాచ్చు వ నివి హాయునూాూణా వ్యక్త కయ! 

సమానా ఏ వెళ్ళర్ణ$ం సూ సూత్రం యోజయతి---సమానే త్యాదినా. భావిదృష్ట్యై యజ 

పూర్వమకల్పయత్ * ఇతి శ్రుత" దర్శ నాల్ ; 'యభర్తువ్వ తులింగాని చా గారూ పాణి 



994 రత్న వ్ర భాభూపషి లే, శాంకర బ్రహసూ త్రభామ్యు [అ. ౧. 

నామరూప త్వాచ్చావృత్తవపి మహాసర్ణమవో పృళ యలతు ణాయాం 

జగతోఒభ్యుపగమ్యమానాయాం న కళ్చిచ్చబ్ద ప్రామాణ్యాదివిరోధః. 

సమాన నామరూపతాంచ శ్రుతిస్మ ల్రతీ దర్శ్మయతః_'సూర్యాచంద్ర, 

మసా ఛాతాయథావూర్వమకల్పయత్ . దివం చ పృథివీం చాంతరితు. 

మథో సువిరితి యథా వూర్యన్నికా కల్పే సూ ర్యాచం ద్రమగి ప్రభృతి 

జో లు 9 బగ గంగ 
జగత్ క్లే_ప్పం త థాస్మిన్నవీ కల్పే వర మేళ్వరోఒక ల్పయదిత్యర్థః. తథా 

“అగ్ని ర్వా అకామయత అన్నాదో దేవానాగ్ స్యామితి స ఏతమగ్న 

యే కృ త్తికాభ్య!ః పురో డాశ మక్టాక పాలం నిరవవిదితి నత ల్రైష్టివిథా 

యో౭గ్నిర్ని రవపద్య సై వాగ్నయే నిరవవ_త్తయోస్సమాననామరూ 

పతాం దర్శయతీ త్యేవం జాతీయకా శతిరిహోదాహర్తవ్యా. స్టే 

రవీ__''బుషీణాం నామభేయాని యాళ్ళ వేదేషు దృష్టయః; శర్వ 

ర్యంతే ప్రగూశానాంతాన్ఫ్యే వై భ్యోదదాత్యజః. యథ రావృతులిం గాని 

నానారూపాణ పర్యయ, దృశ్యంతే తాని తాన్యెవ తథా ఖావా 

యుగాదిషు. యథాఖభిమానినోఒతీ తా స్తుల్యా_్తే సాంపప్కలెరిహా, దేవా 

చేనైరతీతైరి రూ వెర్నామఖి రేవ చౌ త్యేవం జాతీయకా దృష్టవ్యారి. 

మానోఒగ్ని, అన్నాదో2౭గ్నిరవాం స్యామ్తి "కామయిత్వా క్తి కానత త్రాభిమాని 

'జేవతాయా అన్నయే అపష్షను కపాలేషు పచనీయం హవిర్నిరు _ప్తవానితృర్థీ ఓ. నతత్ర, 

వ్య క్రిబహు త్వాద్బృహువచనం (నను యజమానో ఒగ్ని రావీఉ డ్టేశ్యాగ్ని నా సమాన నామ 

౮ క్ అ 3 రూపః కల్పాంతశే భవతీల్యేవం “రుదో,వా. ఆకామయత వివ్ణుర్వా అకామయ లేత్య 

శ్రాపీ వక్తవ్యం్య, తదయురక్తం. న వహ్యాగ్నేరివ విష్ణురుద్ర యోరధి కారిపురువత్వం తయో 
| ఓ < a Ger శక జ 

ర్భగ త్యారణత్వశ్రవణా చేక వవ రుద్రో, నేవి “ఏకో విష్ణు ర త్యాది శ్రుతిస్టృతివిరో భా 

దితి సత వేదేష్వితి విషయసక్తమి శర్వర్యంలే (ప్రలయాం లే బుతూనాం 

వసంతాడీనాం లింగాని నవపల్టవాదీని వర్యయే ఘటీయం తృ వదావృత్తై భౌ వాక 

వదార్గాక తులా ఇతి శేషః. తస్తాజన నాశపద్విగ వోంగీకానేఒపీ కరణి శబే చ 
థి 4 జాకీ లీ జీ య 

విరో ధాభావాద్దేవానామస్తి విద్యాధికార ఇతి స్థితమ్, 

పర్యయే, దృశ్యం తే శాని శాశ్యేవ తథా భావా యుగాది” ఇశ్యాదిస్త ఎ కేశ్చ* 
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సూ. మధ్యాదిస్వసంభ వాదనధికారం 

రై మిసిః 2౧. 
జా 

పహ చేవాదినామవీ బ,హావి ద్యాయామ_స్వ్యధి కార బ్రతి య 

త్స తిజ్ఞాతం తత్పర్వావ_ తే, చేవాదీనామనధి కారం జైమినిరా చార్యూ 

మన్యతే. కస్తాత్ ? మథ్యాదిప్వాసంభ వాతి . బ్రహావిద్యాథి కా రాభ్యుష 

గమే హీ విద్యాత్వావి శేహిన్న ఛ్వాదివి ద్యాన్వస్యధి కారోఒభ్యుపగ 

మేత. న నైవం సంభవరతి కథమ్! “అసౌ వా ఆదిత్యో దేవమధ్ధి 

తత్ర మనుష్యా ఆదిత్యం మధ్యభార్టి నేనో పానీరళ, 'దేవాదషు 

వా్య్యపాస శవ్యభ్యువగమ్యు మా నేషు ఆదిత్యః కథమన్యమాదిత్యముపా 

నీత? పునళ్చాదిత్వవ్యుపాశ్రయాణి పంచరోహితాదీన్యమృ తాన్యువ 
కృమ్యు “వసవో రుద్రా ఆదిత్యా మరుత స్నా థ్యాళ్చు వంచ చేవగ ణా; 

క్ర మెణ త_త్పదమృతమువజీవంతొత్యువది శ్య “సయ వఏతచేవ మమృతం 

౨౧. ఆకీ వతిమ ఛ్వాష్టదిష లి, శవావిద్యా చేవాదీన్నా ధికరోలి, విద్యా 

తాల్ , మ థ్వాదివిద్యావదిత్యర్థ 8. దృష్టాంతం వివృణోతి_కథమి త్యాదినా. ద్యులో 

కాఖ్యవంశదండే అంతంతరూ పే మధ్వఫూ పే స్థిత ఆదిత్యో జీవానామోదనాన న ధ్వివ 

మధ్వి త్యార* వృ ధ్యానం కార్యం తశ్రాదిత్యస్యాధి కారో న యుక్త; ఛ్యాళ్ళఛ్యేయ 

ఛేదాభావాది త్యాహా-_- చేవాదిష్వితి.. ఆస్తు వస్వాద్నాం తత్రాధి కార ఇ త్యాశంక్ష్య లే 

పూమపీ తత రృ భ్యేయత్వాళ్చా)వ్యత్వాచ్చ న ధ్యాతృత్వమి త్యాహ---పఫునశ్చేతి. చతు 

ర్వేదో క్త క్షకరణి (వృణవేతి వంచకుసుమాని 'లేళ్యః సోమాజ్యాది ద్ర ద వ్యాణి హుతాని 

లోహితశుక్ష కృర్ణచ చపళ్ళష్ణనో ప్యాఖ్యాని పంచామృ తాని త_క్తన్మంక భా ప్రాగా 
ద్యూర్ధ్వాంత పంచదిగవస్టి తాభ్గిరా దిత్వరశ నాజీఇిర్మధ్వవూవస్థిక ఛెద్రహ పాభిరాపళ్య 

ఇత మభిహితం చేవానామధికారమాశ్నీ పతి-__ 

ద్రవావిద్యాయాం 'దేవాదీనామనధికారం జె జే మినిరాచార్యో మన్యతే. కస్తాల్ , 
మధ్యా దిషషసంభ వాల్ . “అపొ వా ఆదితోో చేవమధుి 'ఆదితో బృ బ ప్పుశ్యా చేళి 
ఇత్యాదిషు మధుబ్రవా ధ్యా సేనాదిత్య చేవతో పాస నేవు మనుహ్యాధ పార సేవ తేషా 
మే వాదిత్యాదీనామధి కారాసంభవాల్, న ప్యూకస్యో పాస్యో పాసకభావ? నంభవతి, 



జ 
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వేద వసనూనామేనవై కో భూత్యాఒగ్ని నైవ ముఖేనై తదేవామృతం 

దృష్ట్వా తృవ్యుతి త్యాదినా వస్వాద్యూపజీ వ్యాన్యమృ తాని విజానతాొం 

హా వీ గాద వస్వాదిమహిమ,ప్రా్లి ప్టిం దర్శయతి. వస్వాదయస్తు కాననాషాన్భసాళదీ 

నమృతొ వజీవినో పీజానీయుః కం చాన్యం నస్వాదిమహిమానం ప్రా 

వ్నుయుః? తాన్ని? పాదో వాయుః పాద ఆవిత్వః పాదో దశ! 
ల 4 ఆని వ న వ. లయ అగ పాదా వాయురారవసంవర ఆదితో స్య బృ ప్తాత్యాదేళ స్త త్వాదిషు 

దేవతాత్తోపాసనేషు న లేషామేవ చేపతాత నామధికారస్పంభఛవతి. 
“శీవూపేవ గ "తమభ ర దా్యజా వయం వై గొాతమోఒయ మెవ భర 

ద్యాజి ఇత్యాదిష్య హీసంబం ధేషూూపాస నేషు న తేషా మేవర్షీ కాముధి 

కారస్సంభ వతి. కుతశ్చ న దేవాదీనామనధికారః. 

సూ, జ్యోతిషి భావాచ్చ. ౩౨. 

ఒెషం బం 
తా. శ్ 

మజగదవభాసయతి తస్తిన్నా డితాషాద యో దేవకావచనాళ్న్ళభాః 
జ - తి ద 

యదిదం బో్యతిర్శండలం ద్యు స్థానమహోే రా 

మండలమావీ తాని యశ స్టేజి ఇంది యవీర్యాన్నా క్ష నా పరిణతాని వంచదికు స్ట్ లైరస 

స్వాదిభిరువజీ వ్యానీతి  ఛ్యాయతాం వస్వావప్రా పీరు న్తేత్యర్థః- గూ త్ర స్థాదివదార్థ 

మావా_కథాన్ని రితి. ఆకాశ బవాణశ్చశత్వారః పాదాః, కర్హై శ్వక్నోశే, జే 

నాసిక్తే నీకా వాగితి స్ట వసీం ది యేవ శిరశ్చమసత్ 'య స్టేషు స్పష్పర్షి ధ్యానం కార్య 
మి కాసా తథేమావేవేతి. అయం దక్షిణ కర్ణో గౌతమః వామో భరద్వాజ 
ర్త ఒయ్ < శ ——- న్ *₹ జ ఏవం దషేణనేత నాసికే విశ్వామి తృవసిమైా వామే జమదగ్నికశ్యపౌా ఇ గ త్రి కిత్యర్థ 2, 

అక బుషీణాం భ్యేయ త్వాన్నాథికారః. 

కతి కిం చ విగ్రృహాభావా ద్లేవాదీనాం న శ్వావ్యధికార ఇళత్యాహ--.జ్యోతి 

షిభా వాచ్చేపి. ఆదిళ్యశ్చం ద్ర శుక్ర ౦౭_గారక ఇత్యాదిశబ్దా నా ౦ జ్యోతిః పీండాయ 

తస్య 'ేదనిష్టత్వాత్ . కథా చాయం (వృయోగక బ్ర వావిద్యా న 'జేవాపీనధకరో లి, 

విద్భాళ్వాన్మ ధువిద్యావదితి. 

నను క్వ చిదనధి కారాన్న సర్వత్రానధికారో = స్తే బ్రాహ్మణస్య రాజనూయానధథి 

*ెలేఒప్ బృవాస్పతిస వెఒధీ కారాదిత్యాశంక్యాహ.--- 

లౌకిక యో రాదిక్యశబ్ద ప్రత్యయ యోర్జ్యోతిర్భండలే ఖావాల్ , లేషామస్మ దా 

d 
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శ్ర 

క ఇంతే వ -ంకరచేవష వని ష్ 
Wy 

లస్య హృదయాదినా విగ పాణ చేతనతయాబఒర్థి త స్వెదినా చ ఈూూగో 

ఒవగంతుం శక లె, మృచాదివద చేతన త్వావగమాతీ . వ లేనాగ్నా్యా 

దయో వ్యాఖ్యా తాః. స్వాదేతత్ , మం శ్రార్థవా దేతివోసవురాణలో శే 

భో చెవాదినాం వి గృహవ త్వ్యాద్యనగ మాదయమదోొ మ ప్రతి చేన్నే 

త్యుచ్వ ల, నహి తావల్లోకో నామ కించిత్స ఏతం త్రం ప్రమాణమ సి 

జ వ్యా ర అరగ గ జ “6 వ r= 5 ఇ సద 

వ్రత్వతాదిభ్య వవావ్యాభిచరితవిషయేభ్యః సమా ణ్భ్య మగు 
J ® 

య నా వో 09, క షు వరి ళో షి నున 
వవార్ణి లో కాత్స? ద్ద ఇత్వుచ్య తే, న చాత్ర, ప్రత్యయాదీనామన్య 

తవుం వమాణమ్త్తై. ఇ తివోసప్రరాణమవ్ వౌరు మేయ త్యాక్స )మా 

జాంతరమూలతానూ కాంతుతి. అక్ధవాదా అవీ విధినై క వాకత్యా 

హా ద జు > ra ఆల వ్ 

త్తత్ స్తుత్యన్ధాస్పంతో న పార్టగ న్ట్వైన చేవాదీనాం విగవహాదిసద్భ్భా పె 

ర వ లివదగంలే. మంతా అపి శు త్నాదివినియుకా; కారణభావం సలి ద్యంతే నుంల్రై పి త్వా నియు కా 

ప్రయోగస్య భా వాత్స త్త్వ్వన్న విగ్భ్కవహాచాక్ దేవః కశ్చిద ప్రీత్యర్థం. “ఆదిత్యః పురస్తా 

దుదేతాపశ్చాద స్తమే తే” తి మధ్ధువిద్యావాకనవ్రే షే జ్యోతి ష్యేవాదిత్యశబ్దః వ్ర నీద్ధ క 

తర్చి జ్యోతిః పీంజానా మేవాధికారో ఒస్తు తత్రాహంాన వేతి. అగ్న్యాదీనామధి 

కారమాశంక్యాహ---నీ లేనేతి. ఆన్ని ర్వాయుర్భూమిరిత్యాదిశబ్దా నాం అవేతనవాచి 

క్వేచేక్యర్థః, సిద్ధాంలీ శంక తే_స్వా బేళది తాడి నా. 'వజవాస్తః పురందర” ఇత్యా 

దయో మంత్రాః 'సోఒరోషిది త్యాదయో ర్థ వాదా? ““ఇష్టాన్ఫొగాక = పొ వో దేవా 

దాస్యం తే యజ్ఞభ'వితొః శే తృ ప్రాస్తర్పయం త్యేనం సర్వశామఫ లై శృుఖె రిత్యా 

దీతివానప్రురాణాని. లోశే=పీ యమం దండవాన్తం లిఖంతి, ఇంద్ర్యం వజ,హాస్తమితి 

. విగృవోదిపం చకసద్భా వాదనధి కారదొ పో నా స్త్రీత్యర్థం. గవిగ్ళవళో పహావిషూం భోగ 

వశ్వర్యం చ పృనన్న ఆ", ఫల, ప్రదానమి ల్యేతత్సంచకం విగ హోదికంి మానాఖావా 

'దేళన్నా స్తీతి దూవయతి- నే త్యాదినా, న చాల్రైతి, విగ, వో దావిత్యర్ణ 9. అర్భ 

వాదా మంతా వా మూలమి త్యాశం క్య్యాహ--- అర్థవాదా ఇత్యాది నాం వ్రీహ్యేదివ 

దివదిహ్షైనిష్టప్రైా వ్పీవరివోరరూపచేస్థాయా అదర్శ నేనా వేతనత్వావధారణాల్ , తదతి 

రి_క్షస్యా చేతనస్య విగ హోదినుతః (వృత్యమాద్యసోచరత్వాల్ , శదిష్షిగ్యహోది వృతి పాద 

కానాం మంత్రాణామన్యవర ల్వేన స్వార్టే ప్రామాణ్యాభావాన్న చేవానాం. ఏద్యాథి 
కార కర సౌత్రుక్వయక్య తాళ్సర్యార్థ క్రి 
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లి 

వ్ర మరూగసమవాయిన్ ఒఖి థానార్ధా న కస్యచిదర్ధ సర్ధి సృమాణ 

మిత్యాచతు తే, తస్తాదభావో దేవాదీనామధికారస్య. 

నూ. ఛ్రావంతు బాదరాయణో= స్పి హీ. ౩౩. 
తుశబ్దః పూర్యువతుం వ్యావర్ప రయతి. చాదరాయణస్తాాచార్యో 

భావమధి కారస్య 'చేవాదీనామవి మన్వ లె. యద్యువి మ థ్యాదివిద్యాసు 

దేవ తాది వ్యామిశ్రాస్వసంభ వొ ఒథి కారస్య తథావ్యన్పి హా శుద్ధా 

యాం : బ్రృహావిదా వ్రయౌం సంభవ అర్ధిత్వసావముర్థ్య్వా ప్ర, ప తిమె థఛాద్య 

పవ, త్వాదధి కారస్వ, నచ కష చిదసంభ వ "వక్యేశావకా యత్రే, సంఖ 

వస సృతావ్యధికారోఒపో ద్యెత, మనుహ్యోణామపి న సత్వేషాగ ట్రా బ్రా 

ణాదీనాం సరషు రాజసూ యాది పధి కారస్పంభ వతి. తత్త యా 

న్యాయస్నొ౭ క్ర తాపి భవిష్యతి. (బహావిద్యాం చ ప్రకృక్యేభ వతి 

లింగదర్శనం (శ్చ సెతం 'బేవాద్వధి కారస్య సూచకం “తద యో "దేవా 

నాం ,ప ప్రత్యబుధ్స్టత స స వవ తేదభవ _తృథర్ష్ని ఆఅాం తథా మనుపార్టి కా” మితి, 

“లే హోచుర్హంత తమాత్తానమన్విచ్చామో యమాత్యాన మన్విష్య 

స రాషంశ్చు లో కానాప్నోతి సర్యాంళ్చ కామాినితి, “ఇంద్రో హా వె 
న్ా 

త్వ) యోగవిధివిహితా మంతా; ద్ర, యోగసంబద్ధార్ధాళే ధానార్యా! నాజ్ఞ్వుతేవిగ్న హోది 

వరా ఇతి మోమాంసకా ఆచకుత ల తస్థాద్వెగ,వోభా వాదిత్యర్థ 8 

33, స్యూతాథ్యోం (ప్రా, వం ఫూర్వవతం నిరస్థతి=తు శబ్ద ఇ త్యాదినా. 

యో' 

న ane విద్యాత్వాత్ , మధ్యాదివిద్యావదిత్యు క్ష కూతు 

రప యోంజక ఇత్యాహ---యద్యపీతి. దర్శాదికం న బ్రావాణమధికరో తి కర ర్య త్వాద్రాజి 

సూయవది శ్యాభాససామ్యం విద్యాత్వ ఉాతోరాపన చేరి. యత్ర, యస్వాధిశార 

సృంభవతి స త శ్రాధి కారీతి న్యాయస్తుల్య ఇత్యర్థః. యతస్స శ్వేహెం స సర్వ శ్రా తాధికారో 

న సంభవతి శత న చాపోశ్ళే లేత్యన్వయ; తల్ బ్రవ్మ యో యో దేచాదీనాం 

మధ్యే ప్రత్య క్ష్వేనాబుధ్యత స తద్బ్రహాభవదిత్యర్థః శేవా దేవాః ఊ-చురన్యోన్యం, 

శత ఇంద విరోచ వ వ ఇంద్ర నా సురాసురరాచౌ వజాపతిం బ్రవావి ద్యాప్కదం జగ తురితి చ 

ఇత్థం ఫూర్వవమే, సీధ్ధాంతయతి 

తుశోబ్దో డైమినిమశనిరా సార్థః. చాదరాయణస్త్వాచారో్యో "జీవాదీనాం విగ్రహ 
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చేవానావముఖి పవ, వాజి విరోచనో౭సురాణా'మిత్వాది చ. సా రమపి 
లో 

శ్రీవ 

చ గంధర్యయాజ్ఞ వల్క్య్యసం వాద "ది. యదపవ్వు క్షం జ్యోతిషి. భావా 

చేతి, అత్ర బ్రూమఃజోోతిరాది విషయా అప్య్యాదిత్య
ాద యో "దేవ 

తావచనాళ్ళళ్టా శ్చేతనావంత మైళ్వ ర్యాద్యు పతం తం తం దేవాతొనం 
టె య్ వ్ - 

ఎగ 
అట ర్త న్నా అద అడ జ లం వై = 

సమర్చయంతి, మం శ్రార్ధవా దేషు తథా వ్యవహా రాతి “అస్తి ఫ్యా 

ర్య యో గా బ్చేవ ఆనాం జ్యోతి రా ద్యాత భి శ్చావస్థాతుం య శేషం చ 

తం తం విగ్రహం గృహాతుం సామర్థ్యము. తథా హీ శ్రూయతే సుబ్ర 

a ఇ “46 లా యిలా ! ల అదు జాం 

హణ్యార్థ వాదె--- మేథాతిభా మేతి మేథాతిథిం హ కాణ్యాయనం 

జ్య లి అల ఇ ct ఇం కు 

ఫంద్రో మేపో భూత్వా జవో ెతి. సృర్యతే చ “ఆదిత్యః ప్రరుపో 

భూతా కుంతీముపజ గామెహా””తి. మృదాడిష్నవి చెతనాధిజ్ఞాత 

-5 గజ 8 14 
$ ం ౮ 

రో ఒభ్యువగ మ్యంల మృదబ్రఎదావి ఒట్రైవ న్ని ఆస్వెద్ దర్శనాత్ . 

జో్య్వోతిరాటె స్తు భూతథాతో రాది క్యాదిష్షష్య చేత నత్వమభ్యువగ మ్య 

తే చేతనా_స్త్వధిష్టాతారొ చేవతాళత్తానో మందైనా దారికం వ్యవ 

వోరాదిత్యు క్షం. యదప్వు_క్తం మం శ్రార్గ వాద యూర న్యార్థ ఆస న్న 

నా ణ్ శ్ 
లింగాంతరమ సేత్యర్థకి, కిమత, బ్రహ్మోమృతే మితి గంధర్వ పృశ్నే యాజ్ఞవల్క గ్ర ఉవాచ 

తమితి మోతధన్నేహు శ్రుతం డేవాదీనామధికారలింగమి త్యాహ ---స్తా ర్తమ్తి. య
థా 

ఛాలానాం గోళశేము చతురాదివద ప యోగేఒపి శాస్త జశెారోళకాతిం కేంది యాణిె 
ల 'యావ్లాల ఆం (UU 

స్వీ క్రియంలే, తథా జ్యోతిరాదౌ సూర్యాదిశబ్దప్ర యోశేఒపీ విగ్ర వావద్దేవతా స్సీవ్ష 

కార్యా ఇత్యావా_జ్యో తిరాదీతి. తథా వేశన 'న్వేన వ్యవహా రాదిత్యర్థ్ 1 వకన్య జడ 

చేశనోభ్రయరూవశ్వం కథం తత్రావహఅ స్తీ హతి. తథా హి విగ్యహవత్తయా దేవ 

వృవహారశళ్శ్ళూ/య సే నుబ్బవ్మాణ్య ఉద్దాకృగ ణస్థబిలిక తళ్చంబంధీ యో జఒర్థృవాద। 

“ఇంద్రాగచ్చే' త్యాదిః త్ర మే ధాతిభ చేలీం దృనంబోధనం శుకం తద్వ్య్
యాచ ప్రే 

మేభేతి. మునిం మేపో భూత్వా జహాతి జ్ఞావనార్గం మే షేతీంద్ర సంబోధనమిత్యర్థం. 

యదు క్షమాది త్యాదయో మృుదాదివద చేతనా న వేతి, కన్న,సర్వల్ర, జడాజ జాంశద్వయ 

సళ్త్వాది త్యాహ---మృ,ధదితి. ఆది త్యాదె” కో జడభొగః క శ్చేత నాంశ ఇతి తశ్రావా 

భోం 5 | క పతన రి అగ “ల అర జల 

సతిరాచే స్తీ ్వతి. మంత్రాదికం వదశక్యా భొసమానని గ హోదా స్వార్థ న పృమాణం 

అన్యవరత్వాల్ , విషం భుజ్ మతి వాక్యవది త్యాహా య దపీతి. అన్థవరాదపి 

పశ్తే పన బ్రహ్మవిద్యాయామధి కారభా వం నున్య లే. కస్తాణ్, అస్తి వ్యార్థి త్వాద్యథి 
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"దేవతావి గ్ర పోదిప వ్ర కాళ నసామర్థ్యమితి, అత పస్రూమః.===వ్రత్యయా 

ప్రత్యయ: ః మొ సద్భావాసద్భావ యోః కారణం నాన్యార్థత్ష నునన్యా 

ర్భత్టం వా. తథా హ్యాన్యార్థ రమతవి 

త్యేవం వ ప్రతిపద్యతే. అ (తాహ విషమ ఉపన్యాస! తత్ర ఫి హ్ తృణప్మర్థాది 

విషయం పృత్యతం పృ సృ_త్తమ స్తే యన తద స్థీత(ం పృతవద్యలే 

అత్ర వునర్విద్గ్యు బ్దెశై. క వాకఫా పెన స్తుత్య ర్లై.ర్భవాదేన పార్గగ్థ్యన 

వృత్తాంతవిషయా ప ప్రవ _త్రళ్ళ క్యాధ్య వసాయయితుం. నహి మసాో 

వాశ్యేఒర్థవ్రత్యాయే శే. వాంతవవాక స్య వృథక్చ్రళ స్వయక తమస్సు 

యనా “న సురాం పిజిదితి నఖ్ వతివాశ్వే పద త్రయసం బం థాత్వురా 

వ్రతిమెధ ఏవై కొ ఒర్ధో గమ్యుత న పునస్సు రాం విబేిడితి పద 

న్యాయములు ధాత రాపపవిధ ఏతి.అ తొచ్య తె__విషమ ఉవన్యాసు, 

యు_కృం యత్పు రాపాన ప్రతి వే పడాన్భయనై ఏక ఆపద వాంతేర 

వాక్యార్థ స్యా గ్రహణం, విధ్యుల్జె౯ర్భ వాద యో_స్త్వర్థ వాదస్ధాని పదాని 

పృథ గ న్వయం వృత్తాంతవిమయం వృతివద్యానంతేరం చెమ్మ్థక్యవ వన 

ప్రశ్ధతః పథి పతితం తృణవనర్ణాద్య స్తీ 

వెాక్వాద్చాధాఫె వె స్వార్థ గ్రావ్యా ఇ త్యాహ_ల త త్ర గ్రాము ఇతి, కాత్చర్య 

కరా న్యేఒవ్య సై వ చ్రక్యయమార్రై కా స్టీక్షముదాహరతి._ కథా హీతి, త్పణాదా' వ ర. 

యోడాస్త విగ్మహాదె" సనా స్తీత్రి చైషమ్యం శంకే తే_అత్రాేే వాతి, దిభ్యుకేకో విధి 

వాక్యం త చేకపాక్యతయా వశన్తో ఏధిం ల్యవార్థవా చెవు వ చ్రత్యయః. వృత్తాంతో 

భూతాడ్ధి* నిగృహాది స్త్రద్విషయకః ప్ప వత్యయో నా స్స్ త్యర్థ క. సన్వ వాంతర వా కేన వగ 

వాది చశ్యయోజసప్తి పత్యత ఆహ-ా-న ఫీంవి నుకాపొనవ (వ్ర త్య యో2.వి సాద 

భావ పదైకవాకీక్ష్టవాశైస్టీక వాక్యశ్వరూవ వై షమ్యా్లెవమిశా ప్రహ--అ తి నోచ్చత 

ఇతి. నవ్ వ దమేకం యదా నురాం పిబేదితి వదాఖ్యామన్వేతి తదా పదక వాక్యం 

నక మేవార్థానుభవం కరోతి న తు వదద్వయం వృథక్ సురాపానం బోధయతి తస్య 

విధా నిషేధానుపపల్తే? వాక్యార్థానుళవం ప్ర ప్రత్యద్వార క్వాల్, అర్థ వాదస్తు భూతార 
థి 

సంనర ర న్గుతిద్వారం బోధయనిధినా వాక వాక్య తాం భజతే ఇక్య స సీ దిగ గృహోద్యను 

భవ ఇక్యర్థః, నన్నర్థ వాదస్థప దానామ వాంకరసంసర్స బొ ధకత్వం వినా? సామ టేవ విధ్య 

శారశారణక్, నహి క్యచిదధికారో నేతి సర్వత్ర, వక్తుం పార్య శే స్క నిరు రు వి ద్య్రాయాం 
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విధిస్తావకత్వం ప వ్రతివద్యం తే.య థా హీ... వాయవ్యోగ్స్ శతమాల భేత 

భూతికామి9త్వు త్ర, విద్ధ్య ద్దళవ _ర్షినాం వాయవ్యాదిపదానాం విధినా 

సంబంధకి నైనం నాము విస్టా దేవతా వాయుమేవ న్వేన 

ఛాగభీయేనోపథావతి ఏవైనం భూతిం గమయతీ” త్యెహోమర్థ వాద 

గతానాం వదానామ్్స్ న హీ భవతి బా యు రా ఆలభత 'మెపిష్టాదేవ 

తావా ఆల ఖే కత్వాది వాయుస్యఖ"వసంకి_రనేన త్వ వాంతరమన్వయం 

తివద్వ ఏవం విశిష్ట్రదెవత్వమిదం కరతి విధిం స్తువంతి. తద్య త్ర, 
జీ 

యో౭వాంతర వా కాస్టర్ట్రః వమా ణాంతర నోఛరా భవతి తత్ర, తదను 
[ 

ద్దుణవాదస్స్యా దాహోన్విత్ప మాణాంతే రావిరో థాద్విద స్రమానాన్థవా 

ద ఇతి వతితిశర లైర్విద . ఆశ యణీయో న గుణాను 
(WJ ౬, టో . 

ళం తా శః 5 5 9 వా జా | 

వావః. ఏ తేన మంత్రా, వ్యాఖ్యాతేః. అవీ చ, విధిఖ ల వం ద్రాదిదైన 

తాని పావీంపీ. చోదయద్భిర "వేతుత వింద్రాదీనాం స్వరూపమొ, నహా 

సరూపర సహా తా ప్రిందాదయ శ్చ్పతస్వా వయితుం శక్యం లె. నచ 

న్వయోడెన్తు తత్రాహ---యథాహతి. సామాదన్వయాయోగం దర్శయితి---న హీతి. 

ఆ వాదాత్సర్వత్ర, త్ర స్వార్థ, గ హణమాశం" కార్భ వాదాన్విభజ తేక ద్యత్ర, తి. తత్ త yg 

ఆ వాబేవు యత్ర అ్నర్స మస్య ఛేవషజి మిశ్యాదావిక్యర్థ ః “ఆదతో § యూప 

భ్ పొత్యత్రాభేదో చాధిత ఇతి తేజస్వీ శ్యాదిగుణావాదక య ఈ “వ జహా స్త పురందరి 

ఇత్యాదా మానాంతరసంనాదవిసంవాదొ న స్ప తత్త భూశార్థనాద ఇత్యర్థ 8, ఇతి 

విమృ శ్యేత్య ధ్యాహార$, మ్మిగృహార్థ వాదః స్వాన్టైడాప్ “హాశ్చర్యవా అన్యవర ఓ త్వ సత్య 

క్లూ తా చాధి తార్థకశబ్ద త్వాజ్ ప, వ యాబాదివార్యేవదితి న్యాయం నుంతే త్రవ్వలిదిశతి= 

ఏశకేశరి. చేదాంతానువాద గుణవాదానాం నిరాసాయ హాతే” వదాని న చోభయ 

వర్వే వాక్య భదో౭. వాంకరార్శస న్య మవో వా క్యారీ దశ్వర' త్వ్వాదితి భావి, నధ్యనువ 

పత్త్యాపీ న్వర్ణ వజ్రేవ తావి హో? ంగీకార్య ఇత్యొహం---ఆప్ చేతి, నను శైశాత శే 

కర్త ణి విధిః ఫలం వినా అనువవన్న ఇతి భవతు “యన్న దు; "కైన సమ్మన్న "మిళ్యర్థ నాద 

ిద్ధన వో విధి ప్ప్వమాణక$ విగృవాం వినా విధే కానుపవ త్తిస్తామాహ---న హీతి. 

సంభ వాద్చ ఎహాస్పతిన వే బ్రాహ్మణ స్యేవ న చ విగ్భవావత్త కం నేతి వాచ్యమ్. తద 



802 రత్న ప్రభాభూషి తే, కాంకరబ్రృహానూ శ్రభామ్యే (అ. ౧. 

చెతస్వనా దాఢాయుతనై కతన దవతాయు హవిః పృచాతుం కొక్ళ తే 

ప్రావయళతి చ “యసై్వై "'దేవతామొ హావిర్హృపహాతం నాస్టత్హం ఛాయ 

ద్వషట్క_రిమ్యన్నితి. నచ శబ్దమా త్రృమర్థస్వ రూపం సంభవతి శబా 

ర యూ స్తే దాత్, తత యాద్భశళశం ముం తార వాద యోరిం,చాదినాం 

థి జ Wy ధి \ 

స్వరూప మవగతం న తతాదృ శం శబ్బప్రృమాణ నేన వ్ర, త్వాఖ్యాతుం 

యు_క్రం. పతిహాసవురాణమప్ి వ్యాఖ్యా లేన మాస్తైణ సంభవన్మంత్రైస్ట 

వాదమూలక క్యాత్స)భ వతి చేవ తావి గృహాది ప్రపంచయితుమ్. పృత్య 

కూదిమాలనువి సంభవతి. భవతి హ్యస్థాకమ వ్ర త్యవీ మపి చిరంత 

నానాం వృత్యతమ్. తథా చ వ్యాసాద యూ డేవాదిఖిః వ్రత్యతమ్ం 

వ్యవహరంలితి స్మర్య లె. యస్తు ట్రూయాడిదా నీంతనానామివ వూర 
bh 

పామి నాస్థీ చేవాదిఫీరగ్యవహర్శుం సామర్థ్యమితి స జగదై(చి త్రం 
వాలి 

లా on: “a mY గ ఉం ర గః 
ప్రతి చేతి. ఇదానీమివ చ నాన్య దా సార్యభ "మః యత్ర రరాఒ 

సతి బ్రూయాతి, తతశ్చ రాజసూయాదిచొోదనా ఉపరుం థ్యాత్ . 

. ౬ 9 

ప్రదానీమివ చ కాలాంత రే ప్యవ్యవస్థిత ప్రాయాన్వర్లా శ్రోమధ ర్తాన్న్య, 

ఇ ఖో ౧ ల్ షాల్ 4 వి షా ఖై 
టాద్దిశ్ళ త్వ్బె-గానువప తా చేతస్య్యార్ హో౭ంగీ క ర్చ ఇత్య[త్ర, (శ్రుతిమ ప్యావా 

యస్యా ఇతి. అతశ్చేశస్యారోవోర్దం విగ వో వీష్తవ్వః కిం చ కర వ కరణ పాఠా 
థి న్న. లు —a\ 

ద్వినృహ్మవమితిరపి వృయాజవత్క_ర్యాంగ త్వేనాంగీ కార్యా, తాం వినా కర్తా 

జ వ్ అస ఇల్ అయ స గై = క్ 

వూర్వాసిబ్ఞేః. కిం చ స్ముపసన్నవిగ్యవావళ్లేవతాం త్యక్త శబ్దమాత్రం దేవ లేత్యు 

రయుో త్యావాలన చ శళేలి, న బాకృ్ళరతిమ్మాకృం శబ్దశక్యమస్తు కిం విగ హేశణేళ 

వాచ్యం, నిర్వ్య్యక్ర్యాశృత్యయోగాత్ , అత కృబ్దస్యార్థా కాంకూయాం మంత్రాది వమిళ 

ల " యారు ॥ ర్ - " 
విగ్రవో౭ంగీ కార్య ఇత్యాహ రర్రెతి ఏవం మంత్రార్థవాదమూలక మితిహాసా్ 

అనో అడ అది మే, _ వ్ గ 
కమపీ విగ్ర బా మానమి త్యావాఇ లేహో నలె. మ, నూణ ల్వేన సంభవదిశ్యర్థః, వ్యాన 

అ నం ర్ తాక గ దు జ జై 
దీనాం యోగినాం చేవతాది ప శృక్షమపీతిహాసా చెర్తూలమి త్యావార్యూపృత్య తలి 

వ్యాసాదయో దేవాది పృక్యతశూగ్యాః ప్రాణిత్వాదన్య దాదివదిత్యనుమానమతి ప్రన 

గేన దూషయితి--య ప్తి త్యాదినా, సర్వం ఫఘటాఖిన్నం, వస్తుత్వాల్ , ఘటవవది: 

వ్య స్తే హ్, తత్సతి పాదక మంత్రాణాం మానాంతరవిరో ధసంవా దాభా వేన వమా! 

'శ్వాదెతి దిక్, 
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తిజానీ యాత్ తతశ్చ పర్టివజావి థాయి స్త మనర్భక ౦ కుర్యాత్ , 

వారీ <<. లం ం అ ఇ ఇరా 0 తస్తాద్ధరత్కర్ష వకాచ్చిరంతనా దేవాదిఫిః వృత్వతం "వ్యవజవా'రితి 

లి క్లిహ్యతే. అపి చస స రంతి==" సా( ఛ్యాయాదిస్ట దేవ తాసం ప్రయోగ 

వ్రుత సాది. 'యోగోఒవ్వణిమా దై స్రిల్వరస వావ్ విపలక కస్టృర్యమాణో స 

శక లె నాహసమా ల్రైణ ప వ త్టాఖ్యాతుమ్. ను శ్రతెక్సు మూగ మానా 

త్వాం వ్రఖ్యాపయతి._ పృథ్వ రా వసస నిలవ సముల్లి తే పం చాత్మ్ క 

re యోగగుణ ప్రన్నృత్త్హి న తస్య రోగో న జరా న మృత్యుః ప్రాప్త 
రి లీ (2 D5 ఆఅ _ 

యోగ గ్నిమయం నొదినోమితి, బుటిణానువి మం త్ర బొహూణదర్శినాం 

సామర్థ్యం నాస్యదీయేన సామర్లే నోవమాతుం యు క్షం, తసాత్సమూాల ర్థ్యం నాస్మ ర్థ్వే _క్రం, తీసా 
మి తిహోసవ్ర రాణమ్. లోక ప్రనీస్ధిర పి న నతి సంభ నె నిరాలం బనాధ్వన 

సాతుం యుక్తా, తస్తాదుపపన్నో మం. త్తాదిభ్యూ దేవాదీనాం నిగ్సహ 

వత్వాషద్యవగమః. తతశ్చార్థి త్వాదిసంభ వాదువవన్నో దేవాదీనావవీ 

బ హ్మవిద్యాయామధి కారః. క మముక్టిదర్శ నాన్య సేన మేవోపవద్యం తే, 
SEE టాం DME 

రి గ అడ " ల | a జగద కచికృష్ణం శాస్తిశ్యవి స బూయాణ్ . తథా క్ష త్రియాభావం వర్ణాశమాభావం 
ఉగ 

వర్ణాశ్రమాద్యవ్యవస్థాం చ ట్రూయాన్ని రంకుశ బుద్ధి త్వాల్ . కథా చ రాజసూయాది 

శాస్తన్య కృతాదియుగధర్శవ్యవస్థాశా స్తస్య బాధ ఇత్సర్థ9. యోగసూత్రాదపీ దేవాది 

(పశ్య తసిద్ధిం త్యాహ---అపి చేతి. మంకృజ పాదే తాసాన్ని ధ్యం తత్స ౦ఫాషణం చేతి 

ఇళ బల ఉగ 9 గా 9 ద్య బలో సూ శ్రార్థంం యాగమావాక సస్య శుతిస్త లలినిద్ధ త్వాద్యోగినామ స్త్రి దవా ది పృత్య్వకు . 

మి త్యాహ--- యోగ ఇతి. పొదతలా దాజానోర్థానో రానా భేర్నా భే రాగ వాయా౩ 

శ్రీచాయాశ్చాశేశ వరోవాం తశళ్చా చ్రవ్హారంక్రం వృథిన్యాదివం చశే సముత్థితే 

గారణమా జతే యోగగుణీ చాణిమాదిశే (వవృషై యోగాదఖివ్య క్షం తేజోమయం 

=e - ౨ 9 = 
శరీరం ప్రాక్తస్యయోగినో న రొో-గాదిస స్పర్శ ఇత్యర్థ న్ చిత్ర కారాదప్ర సిద్ధిరపీ విగ రై 

శస్తాదితి, చింతాయాక మానమి త్యాహ---లో శతి. అధికరణార్భ ముప సంవారలి 

ఫలమాహ--- క మేతి, వవమేవ చేవాదీనాం బహ్మావిద్యాధికారే స్యేవ 'దేవత్వ 

పొ ప్టీదాషరా ము క్రఫలాన్యు పాసనాని యుజ్యం లే 'దేవానామనధికా చే జానాఖి*ి చా 
jo న! వా 

క్క) మము క్షర్థినాముపాస నేషు ప్రవృత్తిర్న స్యాత్, అతో2ధికారనిర్ణ యా 

క్ప్రవృ త్రి సిద్ధిరితి భావః-—ఇతశి ఆప్టమాధికరణమ్, 



804 రత్న ప్రభాభూషి కే, కాంకర బ్రహానూత్రభామ్యే. [అ.౧. 

సూ, శుగస్య తదనాదర క వణా 

తేదాద్ర వణాత్సూచ్య లె హూ 5౪, 

యథా మనుష్యాధికారనియమమపోద్య దేవాదీనామి విద్యా 

స్వధికార ఉక స్తథైవ ద్విజాత్యధికారనియమావ పవా దేన కూ ద్రస్వా 

ప్యథధీ కార స్పా సవల్యేశామూకంకాం నివ ర్శయితుమదమథధికరణ మార 

ను An © జగ భల, తత్ర, శూద్ర స్యాప్యధి కార స్పాాదితి తావత్సా) _స్భమ్, అర్థిక 

సామర్థ్య యోస్పంభ వాతి 'తస్తాచ్బూ దో య శ్లైఒనవక్ష వ్దీ బ్రతివచమ్చూ 

దో విదాక్టియామనవక్ట ప్ప ప అతి నికే వేధాళ్ర, వణాల్. యచ్చ కర స్యనధి 

వసకారణు శూద్ర స్యానగ్ని త్వం న తష దా్యాస్టధికార సాఫాసవాదకం' 

న హళ్ళిహవనీయాదిరహీ లేన విద్యా వదితుం న శొక్ళ తే. భవతి చ 

కిర. శుగస్య తదనాదర్శశ్ళనణా త్త దాద్తవణాత్సూచ్య ల హీ * పూన్వేణాస్య 

దృష్టాంతసంగతిమావా---య శతి. పూర్వత్ర దేవాదీనామఢి ౩-ర సిద్ధ్యర్థం మంతా 

దీనాం భూతా విగృవాదౌ సమన్వయోక్య్యా చేదాంతోనామకీ భూలో రహో 

నమన్వయో దృకీకృళు. అ త్వావీ కూద ద్రశబ్రస్య ళ్ తస్య శ్ర త్రయ సమన్వ యోశక్తా 

దృఢ కీయత ఇత్యథికరణద్వయస్య శ్రయకసష్టనృవన్న్యా భ్యారుజంకర్యా? 

om గాలే లి గ వ్ అక ఇతి మంతవ్యమ్. ఫూర్వవన్న శూ ద్రస్యాపిద్విజవ చ్వెదాంత శృవ కొ ప్రవ వృత్తి క సిద్ధాంశే 

తదథావ ఇతి ఫలక్. అక్ర వేదాంకపిచారో విషయం. స కిం కూద మ నికరోతి 

వతి సంభ వాసంభ వాఖ్యాం సంజేహే పూర్వవతనూహ----లత్ర, శరాదృ స్యాపీశా ¥ 

నొ తస్తాణ్ అనగ్ని త్వాజ్ అనవక్షప్లో2.స మర్భః. విద్యార్థిని నూ ద్ర, శబ్ద వృయోగా 

ల్రింగాదపి శూ ద్రస్యాధికార ఇత్యాహ _-భవలి చేతి. బాన్మకు, తి కిల షట్బుతౌని 

ఫూర్వం యథా 'కద్య|ో యో బేవానామ్...* ఇతి దెవశబ్ద శు త్యా మనుష్యూధి 

కారనియమాపవాడేన చేచానామధి కార ఉరక్షః, త ఢహ శరా దృశోబ్దశ్రు శ్రుత్యా ద్విజజా 

త్య్వధి కారనియమమపోద్య కూద స్యాష్యధికారో౭. స్తీ ఏతి దృహ్వైంకసంగ ?శ్యేదనూ హా 

ఆభ ఫూర్వవ మే జాతిళూూద చృస్యాషి బి ద్రివ్మవిద్యాయాం త్రై తె వర్టి కాదవిెేశేవ$ ఫలం, 

సిర్దాంలే తతో వేష ఇతి వివేక, ఛాందోగ్యే సంవర్షవిద్యాయాం శూయి తే 

,శచూయమాణసః! “ఆహహానే త్యా శూద్ర తవైవ సవా గోఫిరస్తు ఇతి తత శూ | 



పా. 3.] అపళూ్రాధిక రణమ్. ౯. నూ. 35౮, 805 

శతం పేంగం కూ ద్రాధి కార స్వోవోద్బలకం, సంవర్లవిదాా్యా యాం హ్ 

( యం స జ స్త వా జానశ్రుతిం పెాత్తాయణం శుక్రూషుం శరా దృశ బ్లైన పరామృశ్ తి “ఆహా 

వా రేత్యా శూద్ర తవైవ సవా గోభిర స్మి (తి. విదుర వ వృభృతయశ్చ 

శూద్ర యోనివ్రభవా అవి విశిష్టవిజ్ఞానసంవన్నాస్మ పర్యంత, తస్తాదధి 

క్రి యే కూదో ద్రో విద్యాస్వీ తవం ప్రా పా్తే బ్రూమః ఎన కూద స్యాధి 
UU — వ, 
కారో చేదాధ్యయనాశా వాతీ . అకక వదో హీ విదిత వెదార్థి వేదా 

శ్టేవ్వధి క్రియతే, న చ కూదృస్య వెదాధ్యయనమ న్ఫీ ఉపనయన 

వూర్షకత్వాదేేదాధ్యయనస్య, ఉపనయనస్య చ వర్ష్మత్రయవిషయ 

తాత. య _త్త్వన్థిత్వం న తదసతి సామ ర్థ్యేఒధెకార కారణం భవతి. 

సామర్ధ్య మది న లౌకికం శేవలమధి కారకారణం భవతి. శాస్త్రీ యఒశ్ష 

ఛా స్తీ స్పియస్య సామర్థ్యస్యా వేపీతత్యాత్ . శా ్ రేచుస్వ చ సామ స్యా 

ధ్యయననిరాకరణేన నిరాకృతత్యాత . యశ్చోదం శూద్రో య ఒనవ 

కమి ఇతి, తన్నార్థాయపూ రక త్వాదషద్యా యామ మ్యనవక్ష పతం 
ళం 9 

గవాం రథం చ వైశక్వాయ గురవే నివేద్య మాం శికయేత్యువాచ, వ శక్యో 

విధురః క న్యాగ్ధి సన్నిదమువాచ, అ హారి నిపాత; ఖదార్థః. పోరేణ ని షరా 

యుక్త ఇత్వ “ంతారథ్టోవాశేత్వా నచ నోభిస్సవా శే పా శా ద్ర శవైవాస్తు కిమల్పే 

నా నేన మమ గార్డు స్ట్యానుపయోగి నేతి భావః. ఆర్జిశ్వావినంప శ్రయస్సాధశే 

పృవృశ్తిరచితా స్వాభావిక త్వాదిలి న్యాయో పీ శాల్లీం గాది త్యాహ=తస్తాది లి 

సూత్రాద్భహి రేవ సీర్టాంతయతి--న శూూదృస్యాధికార ఇత్యాదినా. ఆపాతతో 

విదితో వేదార్థో యేన త స్యేక్యర్థః. ఆధ్యయనవిధి నా నంస్కృతో వేదస్తదుత్ధమా 

పాతజ్ఞానం చ వేదార్భపాచాశేమం శా స్రీ యం సామర్థ్యం కదభావాచ్చూ ద్ర స్యారి తాడి 

నంభవేన్యాయానిజ్టేర్నా ఫ్ర వేదాంకేదిచా రాధిశార ఇత్యర్థ 8. యద్వా ఆధ్యయన 

సంస్క తేన వచే విదితో నిశ్చితో వేదార్థిో యమున కన్య వెదార్థెము విథిష్వుధి కా 

థి 

ఛాత్. అతః ఫలపర్యంత బృహ్మవి ద్యాసాధ నేషు (ప్రావణాదివిధీషు శూ ద్రస్యానధి కార 

ఇతృర్థః. ఆథీత వేదార్థజ్ఞునవ క్త ప్రరావస్యాభయన విధిలభ్వస్య సామర ర సస్యాభావాదితి 

దో నాన్యస్యానథీక వేద స్యాడాపి, వేదార్థానుష్టానాధ్ధి కానే ఒధ్యయనవిథివై యర్ధ్యాపా 

శ్రరూద దాసు (బ,హావిద్యాయోమధి కారో స్తీ న వేతి నంచేెహా, ఆ స్లి పూర్వ: వత. 

సిద్ధాంకన్తుఆస్య జాన శ్రులేః కతి త్రీాయస్య తదగాదర శ వణాత్ తస్య హంస స్యా 
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906 రత్న ప్రభాభూషి లె, శాంకర బ్రహసూత్రభామ్యే [అ.౧ 

ద్య|ోతయతి, న్యాయస్య సాథారణత్వ్వత్ . యత్పునస్పంవర్ద విద్వాయాం 

నరా'ద శబళ వణం లింగం మన్యసే, న తలింగం; న్యాయాభావాఈ . 
న్ా. టో 

(1 ॥ 

న్యాయో క్ష మాం లింగ దర్శనం ద్యోతకం భవల్కి న చాత్ర న్యా యో 

ఒ సీ. కానుం చాయం కూ ద శొబ్లస్సంవర్లవిద్యాయా మొ కై క్స్యాం 
౨ WwW Oo ౧ గ య 

శూద్రమధికు ర్యా _తృద్విషయ త స్వన్న సర్వాసు విద్వాసు, అర్థ వాదస్థ 

త్యాన్నతు క్యచిదహ్యయం కరా ద్ర మధిక రుముత్సహ లె. శక్యలే చా 

యం కూ ద్ర శబ్దోో౭. ధికృత విషయ యోజయితుమ్. కథమిత్యుచ్వ తే 

“కమువరవన మేతత్పంతంసయు గ్వానమివర క్యవూ క్లే'త్యస్థాద్దంసవా క్యా 

దాత్తనోఒనాదరం శ్రుతవతో జాన శ్రుతేః పాత్రాయణాస్వ శుగు క్పేచే 

తామృపీ రై కృళూద్రళ బ్లేనానెన సూచయాంబభూ వాత్మీనః పరోతు 

న్యాయస్య తుల్య త్వాద్భజ్ఞ వదం వేదార్థోపలకుణార్భ మిత్యాహ---న్యాయస్య సాధా 

రణత్వాదితి, తస్థాచ్భ్చూ ద, ఇతి తచ్చృబ్దప రామృష్ట న్యాయస్య యజ్ఞ బృహ్మవిద్భయో 

స్తుల్బ త్వాదిత్యర్శ 8. నూరోష్ట క్షం లింగం దూషయతి- యది తి. అసామర్థ్యన్యాయే 

ల్ జ జ" € అల అర రేల లీ 

నార్థి త్వొదిసంభవ న్య్యయస్య నిరస్త తప్వది క్యర్థ క. నను నిహోదస్థపలిం యాజయు. దిత్వ 

కొ న్్ గ జ 

త్రాధ్యయనాభా వె౭ప్ నిషాదశ బె "న్నిషోద స్యేష్ట్రావివ శరా ద్రృశక్షైచ్భ్యూ దృన విద్యా 

యామధికారో ఒ స్త్ర త్యాశంక్య సంవర్హ విద్యాయామధి కారమంగీకరో లి కామమితి, 

తద్విషయ త్వా క్త తృ (శ్రుత త్వాదిక్యర్థ 8 వస్తుతేస్తు విధి వాక్యస్థ శ ్వన్ని హాదశబ్దేో =వ్యధథి 

“కారిసమర్పక 9, కూ ద్రశబ్దస్తు విద్యావిధివరార్థ చాదసో నాది కారిణం బోధయతి, అసా 

మర్గ స న్యాయవిరో ధేనాన్యపరశబ్దస్య శా స్ప్రబోధి త్వానంభ వాదితి మ త్వాంగీ కారం 

శ్యజతి_అర్భ వాచేతి, తరి శూ ద్రశబ్దస్యాత్ర శ్కుతన్య కో౭ర్ల ఇ త్యాశంక్య నూత్రే 

ణార్జమావా--శక్య తే చేత్యాదినా, జాన్నశ్వుుతి ర్నామ రాజా నిదాఘునమయే రాత్ర 

ప్రాసాదతలే సుమోష్టప్క తదా కదియాన్న దానాదిగుణగణతోషి తా బుష యోఒన్య 

పి తార్భం వాంసా భూత్వా మాలారూ పే ఆ తసో్టవర్యాజిగు 8, "లేవు పాశ్నాత్యో 

వాంసో 2 శ్రేసరం హంసమువాచ, భోభో భల్లాత్ కిం.న వళ్యసీ డానశ్రు తేరన్య తేజ 

స్స షర్హం వ్యాష్య స్థితం కత్తాాం ధత్యుతి న గోతి, తమగ్రైసర ఉవాచ కమ్యేనం 

వరాకం విద్యాహీనం సంతం అశే సయుశ్వానం యుగ్వాా గంట్రీశకటీ తయా సవా 

నాదరశ్ర వణా ద్యా శుగుత్పన్నా, సా శరాద్ర శబ్దేన సూచ్య తే పా సై క్వేణ న్వన్వ 

సర్వజ్ఞ త్వజ్ఞాప నార్థమ్. యోగేనాపి కూ దృ శబ్బస్య త త్రి యవరశ్వమావాశ దా 



పా, 3.] అవకూ ద్రాధికరణమ్. ౯. నూ. 3౫. తం? 

జ్ఞానన్య ఖ్యాపనాయేతి గమ్య శే, జాతిశూద స్వానధికారాత్. కథం 

వునళూ ద్ర శ బ్లేన శుగుత్ప్చన్నా సూచ్యత ప్రతి, ఉచ్యలె, తదాద్రవణా 

చ్చుచమభిదుద్రావ శుచావాఖిదుద్రువే శుణావా నైశక్యమభిదుద్రా 

వేతి ళూద్రః; అవయ వార్గనంభ వా ద్రూఢ్యర్థస్య ఇాసంభ వాతీ _ 
దృశ్యతే చాయమర్ధి'౬స్యామాఖ్యాయి కాయామ్. 

సూ, క్ష్మత్రియత్వగ లెళ్ళో త్తర త్ర, 

చెత రఖన లింగాత్. ౩౫. 

వతళ్ళ్చ న జాతిళూద్రో జానశ్రుతిక యత్కారణం ప్రకరణ 
P=) ~ ఇ క్ నిరూవణేన తు త్రియత్వమస్యో త్తర శ్ర, వైత్రర థేనావీప్ర తారిణ కత్రి, 

యణ సమభివ్యాహో రాల్లింగాద్దమ్య తే, ఉత్తర త్ర పా సంవర్షవి ద్యా 

ల మ చి జగ ( జట వాక్య అమె చైత్రరథిరభి వ తారీ మ త్రియస్సంకీ ర్య తే. అథ వహ శె 

స్టీం రైక్వమివై తద్వచనమాళ్థ శైక్వస్య హి | బ్రవ్మానిష్థన్య తేజో దురతి క్రమం 

నాస్యానాత్శజ్ఞ స్యేత్యర్థ 8. అస ద్వచనఖున్నో రాజా శక టలింగేన రె కర్షం జత 

విద్యావాలా ఛవిష్యతీతి వాంసానా మభిి ప్రాయః, కం ఉ ఆరే ఇతి పదశ్ళే దః, 

ఉళబ్దా ఒప్యర్థః. తేషాం వాంసానామనాదర వాక్య శ్చ వణాదన్య రాజ్ఞ శ్ముగు 

క్సన్నా, సా శూ దృశ బ్రేన రైక్వేన నూచ్యలే, హీతి సూ త్రానయః, (శుతయా? 

కార్భ లిం? సతి అనన్విత రూఢ్యర్థస్త్యాజ్య ఇతి న్యాయద్యోతనార్థ్ * హీ శబ్దః. తదా 

దృవణాల్ తయా శుబణా ఆద్రవణాత్ . శరా దృ శోకం ప్రౌాప్తవాక్ . శుణా వా 

కర్ణా రాజా ఆభిదుద్రు, వె ప్రావం శుచావా కరణేన కై క్షం గతవానిశ్యర్థ 8. 

3౫. శూ ద్రశబ్దన్య యాగికత్వే లింగమావా. తగ్రియక్వేలి. సంవర్ద విధ్యా 

విధ్యనంకర మర వాద ఆరభ్య'తే, శునక్రస్యాపత్యం కపిగో శం పురోహిత మధి (వృశారి 

నా'మకం రాజానం చ కతు సేన స్యాపత్యం సూ డేన పరివిష్యమాణె తె" భోక్తుమువవి పా 

ద్రవాల. తం రైక్వం వ్రతి జ నర్ర్రతిః విద్నారాహిత్యజనిశయా శుచా దుద్రా వేతి 

శ్యూద్స్ జాన శృుతిరి క్యు చ్య ల. అతన కరా ద్ర, స్యాథీ కార ఇత్యర్థః. 

నను ముఖ్య నీవ శూూద్భో జానశ్రుతి రస్తు కిం జఘన్యేన యోగోశేత్యత 
ఆవా=_ 

జాన శు లిర్న ముఖ్యకూద్ర& కుతక్క త త్రి యక్వగశేః మ్ త్రి యత్వస్యాన 



808 రత్న ప్రభాభూషి తే, శాంకర బ్రహ్మసూ తృ్కభాశ మరి [అ.గి, 

నకం చ కావేయమఖిప్రతారిణం చ కాత నేనిం సూటబెన పరివివ్య 

మాణి బహభారి “సనన వతి. చెత శ్రర థిత్వం చాభిప్ప ప తారణ; 

కాపేయ యో గాదవగంతవ్వమ్. కా నయయానో హా చె త్రరథస్యాన 

గతః. “ఏతేన వై చైత్రరథం కావేయా అయాజయన్ని తి. సమానా 

నయ యాజినాం చ ప్రాయణ సమానానషయా యాజకా భవంతి, 

“తసామై త్రరథిర్నా మైనో; క్ష త్ర పతీరజాయతి ఇతి చ తత త్రజాతిత్యా 

వగమాళ్టే తి ప్ర యత్య్వమస్యాన గంతన్యమ్ తేన శతి త్రియెణాభిప్ప మ తారిణా 

సహసమానాయాంి సంవర్ణవి దార యాం సంకీ ర్తనం జాన, శ్రుశేరః యు త్రి 

యత్యం నూచయతి. సమానానా మేవ హీ ప్రాయణ సమఖివాషవో "రా 
Y 

భవంతి. తు తృ వ్రైషణా ద్రైశ్వర్య యో గాచ్చ జాన శ లః యి తియ 

త్యావగ తిః. అతో న శూ ద్రస్యాధి కారః. 

ఆ 

సూ. సంస్కారపరామర్నా త్తి 

దభావాభిలాపాచ్చ. ౩౬. 

ఇతళ్చ న తూ ద్రస్వాధికారో యద్విద్వాప్ర 'జేశషూసనయనా 
(pe 

వటుర్భి కీ శ వాని శ్యర్గ 8. నన్వస్య వైత్రరథిత్వం న శ్రుత మిశ్యత ఆహాావైై త్ర 

రథిక్వం చేతి. ఏతేన ద్విరాల్రేణీతి ఛాందోగ్యశుకతె గవ పూర్వం చిత్రరథస్య 

కాపేయయోగ ఉక్తః అఆఫివృ తారిణో౭పి తద్యోగాచ్చిత్ర రథవంశ్యత్వం నిశ్చీ 

యె. రాజవంశా్యానాం హా ప్రయేణ పురోహి హితవంశ్య్యా యాజకా ఛవంతీత్యర్థ 8. 

నన్వ స్త స్తవఖి వ, ప తారిణశ్వేక్క రథిక్వం తావతా కథం తతి త్రియత్వం తత్రావా తస్యా 

దితి. చిత త్రరథాదిక్యర్ణః తతా సూతః తస్య క శ్వా శ్వేషహయ చ్రేషణం, అన్నో 

దాశాదికం చ జానశ్సుకేః కృత్రియ ల్వే లింగం. అత్ర శూద్ర శబ్దో యాగిక ఏవెతి 

చై త న చూ ద్ర, స్యాధిశార వ ఇతి స్థితమ్. 

వె౬. త త్ర లింగాంతరమావా సంసా తి. ఉపనయనం వేవ గృవాణాంగం 

తే, తక్కస్వాల్, ఉత్తరత్ర సంవర్శవిద్యావాక్యశే షే మైత్రరాభేన ప్రసిద్ధము త్తి 

౮౯౩ అభి వ్ర శౌంణా సమల్లి హృక వోరాత త్యకలిచ్చ్ "దిత్యర్థృః, "సమనజాతీయాసా మేవ 

= స్రాయేణ. సహభాలో భవతీతి భావం, “అతో న జాలికూ దృస్యాధికార ఇతి 

ద్ధమ్, 
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దయస్సంస్కా_రాః వరామృుళ్యుం కే=' తం పోవనిస్యే అఫీహి భగవ 

రాతి హోపససాద బబ పహాపరా బ హానిబ్ఞాః వరం బ బ్ర వో న్వేషమా ణా 
UJ త 

ఏవ హా వై తత్సర్వం నమ్యలలి తేహా సమి త్వాణ యో భగవంతం 

విప్పలాదముపసన్నా” ఇతి చ “తాళ పోనువనీయై వె” త్యవి వ్రదర్శిలై 

వోవనయన (వా (ప్రా_కిళ్ళవతి. కోరా ద దృసష్టి చ సంస్కా వాభావోఒఫ్లప్వలే, 

సర్వ, త్ర 'పరామర్శా చూ చు తదభావాన్న విద్యాధికార ఇత్యుచ్య తే, భాషే 

అకిపచేనాధ్యయనగరుశుష్రూ వాదయో గృవ్యాం లె. తం శ్రిషనిమాచార్య ఉపనీళబా 

Fa నారదో=..పీ విద్యా మం, త తృముచ్చారయన్సనతు-మారముపగ తే ఇతె హా 

నా పీతి ఫ్రూరష్టము క్ర కం ఇవా విద్యా గ హాణాంగ సోోవనయననంస్కారస్య 

ఆధీహీ ఉఊవదిశేతి యవల బ,పావరా వేదపారగా9 సగుణ బ హానిష్థా$ 
J we 

పరం నిర్దుణం దవా ఆచ్టషమాణాకః వవ వపీప్పలాదక తజ్జిజ్ఞాసీతం సర్వం పమ్యేతీతి 

నిశ్చిత్య తే భారదాషజకాదయః షడృషయ స్త సముపగ తె ఇత్యర్థః. నను వెశ్వానర 

విద్యాయా న్ఫుషీక్ రాజా అనుపనియైవ ఏద్యాముచా చేతి శు తేరనువనీ స్యా 

వ్య స్తే విద్యాధికార ఇత్యత అహ --తాస్సే లి. అవా వా సమిత్వ్పెళాయ! ఫూ ర్వా 

వృతిచక్ర, మిర ఇతి ఫూర్వవాజ్యే ట్రై బెవాణా ఊవనయ గార్భ మాగతా ఇతి ఉపనయన 

ప్రా క్రీం దర్శయిత్వా నిషిధ్య తే. హీనవచ్చేనో త్త త్తమవర్హా అనుపనీయైవో పచేష్తవ్యా ఇత్యా 

చారజ్ఞ్వుపనార్భ మిత్యర్ణ 8. వకజాతి9 అనుపనీతః పాతకం అభక్యుభ తణాకృతం. సత్య 

కామః కీల మృతశవపిశ్ళకిే జదాలాం మాతరమవృచ్చల్ కిం గో తోజఒవామితి, తం 

నూతోవాచ భర్తృ నేవావ్యగృతయా2ఒహమపి తవ పితుర్లోత్రం న సామి జబా 

లాతు నామాహనుసి నత్య కామో నామ కషమసీతి ఏ శొవళ్డా నామోతి, తతస్స 

జాబాలో గౌతమమాగత్య తేన కిం గోత్రోఒసీతి వృష్ట ఉవాచ నాహం గోత్రం 

వేది న మాతా వేత్తి పరం తు ము మాత్రా ఆ కధ్రికం ఉపనయ నార్భ మాచార్యం నత 

సత్యశామో జాబాలోఒస్మి లి బ్రూహేతి. జన సత్వవచచేన కస్య శరూద ద్ర, వవ్ 

జాడను 

నానో 

నను కస్తాన్నాధికార ఇశ్యత అవా--- 

శం వోవనిన్వే “అధథీహి భగవ ఇతి వోవనసాది ఇత్యాదివిద్యావ, చే 

శీషాపనయనాదిసంస్క్యారపరామర్శాత్ = తర్హి శూద్ర స్యాఫ్యువనయనం కల్ప్చ్య 

తామిత్యత ఆఅహ=శదభావాఖిలాపాచ్చ. న శరాద్రే పాతకం కించిన్న చ సంస్కార 
3 ఆల 

మర్హతి ఇత్యాదిగా ఉఊవనయనాది సంస్కారాఖావాఫీ ధానాదిత్యర్థ 8+ 



$10 రత్న వ, భాభూపి తే శాంకర బ్ర, హసూూత్రభా హే [అ. ౧. 

(s ౮ డ 9 య వా 6 

కూ ద క్చొతుర్దొ' వర్ల వకజాలి ర త్వేక జాతి తస్మర కాన “న ఘాద్రై 

పాతకం కించిన్న చ సంస్కారము రతి” త్యాదిఖిళ్చ. 

సూ, తదభావనిర్దారణే చ ప్రవృలైః. 32. 

ఇతళ్చ న శూ ద్రస్యాధి కార్ యత్పత్వవచ నేన కరా ద్రత్వా 

భావే నిర్ధారిలె జాబాలం గౌతమ ఉప నేతుమనుశాసీతుం చ వృవవృతే 

J అద్య చె చ లం న క = 

నై తదబ్రానాణో వివ కుమర్హలి సమిధం సోమా హరో Ea నే మస్ట్ 

న సత్యాద గా శ్రితీ శుతిలింగాత . 

అ ను సూ శ నణాధ్యయనార్ల థ్య థ్ 
“NM ప తిషెగాత్న్న తెళ్న, ౩౮ 
రృ బాణర్తసలోో 

వతళ్చ న కూ ద్రస్యాధి కారో యదస్వ స్థృ తేళ్ళ)వణాధ్యయ 

నార్జప్కతిపేథో భవతి వేద శ్రవణ ప్రతిసేథో వేదాధ్యయన ప్రతిహేధః 

అతు టో = | fn ~ జ 

తదర్థజ్ఞానాను స్థాన యోళ్ళ్చ ప్రే మధ క్య్మూద్రస్య సృర్వతే. శ్రవణప్రలి 

పేధస్తావత్ అథ హాస్య వేదముపళ్ళణ్వత స్త వుజతు భాం శాత 

అ జ: శీ ర్ం ఆద్య a \ జగ 

సృలివూరణ మితి వద్యుహవా ఏతచ్మ ఎశానంయవద్య్భ్యూద్ర, సద్యాచ్యూద్ర, 

అద్య న 
గా =) 

నిర్ధారిత. అద్రావ్యాణ నీఠత్సశ్యం వివిచ్చ వక్తుం నార్హతీతి నిర్ధార, హే సోమ్య 

సళ్యాత్త ఏం 'నాగాన్ఫత్యం న త్యక్త వానసి, అత స్వ్వామువనే షే తదర్థం సమిధ 

మాహా నేతి, 

౨ ౭. శాశమస్య ప్రవృక్తేశ్చ లింగాన్న శూద్రస్యాధికార ఇత్యాహంా 

తదభా వేలి. 

3౮, స్యా శ్రృవణాదిని షే ధాచ్చ నాధికార ఇత్యాహా-శ్రనడేలి. 

అస్య శ్యూదృస్య ద్వికైః పఠర్యమానం వేదం వ్రృమాదాచ్చ్భ ఎణ్వాతత ససలాతమి భ్యాం 

క ప్రాభ్యాం శో శ్రృద్వయఫూరణం స్రైయశ్చి త్తం కార్యమిత్యర్థః. వద్యూ పొదయు క్షం 

కిం చ_కేన్య జాబాలస్య సత్యవచనేన శరా దృ త్వాభా వనిర్థారకో నత్యేవ 

గాతమస్య విద్యోపదేశే వ్రషృత్తిదర్శనాత్ . అతోన కాద స్యాధి కార. ఇత్యర్థః 

ఆపి చ-- సృశేః “అథాస్య వేదముపళ్ళణ్వత స్త్ర పుజితుభ్యాం శోత, ప్రతి 
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en మీవే నాధ్యేతవ్యిమితి చ అత వవాధ్యయన ప్ర చేధో యస్య 

సవిరా పెజఒపీ నా భ్యతవ్వం భవతి స కథం కంకి 

“భవతి చోచ్చారణో వ థఛార ణే కరర ఖద పతి. అత వవ 

చార్థాదర్థజ్ష నానుష్థాన యూః ప్ర వధో భవతి న కరూద్రాయ మతిం 

ద ద్యా”దితి సలా వష్యచమద్యాదాని మితి చ యేషాం పునః 

ఫూర్యకృతసంస్కా.రవశాద్విదుర ధర్మ వ్యాధ ప్ర, భృతినాం జ్ఞానోత్ప త్తి తి 

నృమోంన శక్ళలే పలవ్రా_ప్తిః ప్రతిబద్దుం, శన నై కాంతికఫ లత్వార్. 

“శ్రావయేచ్చతురో. వన్హా”నితి చేతివాసవుకా ణాధిగమే ాతుర్య 

రాధి కారస్మరణాత్ . వేదపూర్వక స్తు నా_స్వుధికార ళ్మూద్రాణామితి 

స్థితమ్. వతి నవమాధికరణమ్. 

7 

సూ. కంపనాల్. ౩౫౯. 
| 5 ర అలో + నం న శ రి 

ఆఅవన్సిత; ప్రానంగికోఒధి కారవి చార, చృక్ళతె మేన ఇదానీం 

సంచరిష్టురూపమితి యావత్, భవతి చన స్మఫ్రతిరిలి శేష, మతిం వేదార్భజ్ఞానం. 

చానం "నిత్యం నిషిధ్య తే శూ దస్య వై మిత్తికం తు దానమ స్యేవ యదుక్తం *“విదురా 

దీనాం జ్ఞనిక్వం దృష్ట మితి తత్రాహ_యేహామి తి, సీద్ధానాం స ద్దేర్టురపహ్నవ ల్వే 

౭_్రీ సాధ శర్మా్రై 8 కథం జం లబ్ధవ్య మిశ్యత ఆహ _శ్రావయేనితి. 

ఇతి నవమాధికరణమ్, 

8౯. గీకంపనాల్ * అస్యాపి ప్రానంగకత్వమాశంక్యాహ----అవసిత ఇతి. 

ఫూరణమ్ి 'తసాచ్చూదృసమీ పే నా ఛ్యేక వ్యం' న క్లూద్రయ మతిం దద్యాత్ ” 

“ద్యిజాతీనా మధ్యయనమిజ్యా దాన్” ఇత్యాది స స్రతితో వేద శ శృవణస్య తదధ్యయ 

నస్య కదర్భడూ న్తక్స) యోజన యోరరృజ్ఞానానుష్టానయోశ్ళ ప్ర పలి హాన్, అత కథం 

చిదపీ న శూ ద్యస్య బ్రవావిద్యాయా-ం విధిఫ్రూర్వకాధీ కార ఇతి సిద్ధమ్. 

సమా _ప్పః ప్రానంగికో ఒధి కారవిచార్య, ఆధునా (వ,కృత్ వా క్యార్గవిచారం 

ప్రవర్తయిష్యామః _ స్రైసంగికత్వానాష్నవ్యవహి కే నాస్య సంగత్య పేక. పూర్వం 
“శబా చేవ (వృమితకి ఇత్యక బవ్మావాశ్యే జీవాను వాదో బహవాజ్షై నాయేళ్యు క్షమ. 

న తభేవా “యదిదక్” ఇతి వాళ్ళే ప్రాణాను వాడో యుక్త, తస న్వరూవతః కల్సి 

తస్య | బ్రష్మై క్యాయోగారితి న క్యుదావారణసంగ త్యేదమావా 

అత్ర, ఫూర్వవమే ప్రాణోపా స్త్ర, సిద్ధాం లే నిర్వి శేష బృహ ధీరితి ఫల బేద?, 



ల 
ఆళ్ళ న్న 

312 రత్న ప్రభాభూషిలె, శాంకర బ్ర హనూ త్ర భా మే [అ.౧. 

వా కానరవిణారణాం పవ రృయిమ్యూమః,. యదిదం కిం చ జగత్సర(ం 

సా ర్వా 
ప్రాగా ఏజతి నిస్పృతం, మహాద్భయం వజ ముద్వతం య ఏతద్విదురమ్మ 

తా స్టే భవంతి తి ఏత ద్వాక్యం “వజ్బకంవనె' స్తితి థాత్వర్థానుగమా 

ల్ల శతమ్. అస్మక వా్యే సర్వమిదం జగ త్చాాణా శ్ర యం స్పంద. 

మహచ్చ కించిద్భయ కారణం వ జ,ళ ద్దితముదర్దితేం తడ్యజ్జా నా చ్చా 

బ్ ఇ బై? క డా 
మృతతష పా ప్తి రితి శ్రూయతే. తత్ర కో2 నా ప

్ల కిం చ తద్భయా 

నకం వ జ్రమిత్య ప్ర శివ క్తిర్విచా 3 శ్రియమాణ వాం తావత్చ 

9 ం జో ం = 9 ద = " 

సిద్ధః పంచవృ త్తి రాష్టియః తా ర్పిలి, వ్రనిద్ధె రేవ వాళ నిర ష్టజ్రం 

స్వాత్ ,వాయో స్పెదం మూాహోత్త్యం సంకీ రృ తేక థ
మ్! సరగృమిదం జగ 

త్పంచవృత్తా వాయా పాణశ్బిటే వ తిహైయుజతి, వాయునిమి త్త మేవ 
౨ గో "భే ఆఅ లా 2 

చ మహద్భృయానకం వ జముద్యమ్య లే. చాయా హీ వర్ణన భా వెన 

సమా ప్ప ఇత్యర్థ 8, కారకం వఠతి--యగిదమితి. నర్భం జిగల్ ప్రాణాన్నిస్స కం 

ఉత్పన్నం ప్రా చిదాత్షని ప్రేరశే సతి నజితి చేష్టల తచ్చ ప్రాణాఖ్యం కారణం 

మహాద్భ)హ్హ్మ బి భేళ్యస్తాదితి భయం. కసిక భయూాతే దృష్టాంతమాహా---వ ట్ర 

మితి. యధథోో ద్యతం వృజ్బం భయం త భేత్యర్థః, య ఏశళ్చా,)ణాఖ్యం బ్రహ్ నిర్వ శేషం 

విదు స్టేముక్తా ఛవంతీత్యాహాాయ ఇతి. నన్వస్మి న్స, కథమీదం వాక్యము దొహృాశ 

మిత్యత ఆవా---వీకదితి. వజత్యర్హస్య కంపనన్య సలి, శ త్వాచేజతి వదయు క్షం వాక్య 

ము చాహృతమిత్యర్థ 8. ప్రానంగి కాధికరణ చింత యా౭స్య సంగత
ిర్నా సేత లేతి “శచ్టాదేవ 

ఎసృమితః' ఇత్యనేనోచ్య లే. తత్రాంగుష్థ వాశ్యే జీవానువాదో బాక్వక్షునార్హ ఇత్యు 

క్షం న శ్ర-ధవా ప్రాణాను వాద ఐకర్టిజ్ఞ నార్భస్సంభవతి ప్రాొన్య స్వరూ పేణ కల్పిత సైస్టి 

కాాయోగాల్ , అత; ప్రాణో పాస్తిపరం వాళ్యమితి వృత్యుదాహర లేన పూర్వవమ్ 

యతి ప్ర సీదేః పంచవృ క్తిరితి. నను “అతవీవ స్రాణిఇ త్యాదౌ బ్రృవాణిలింగాత్చా ౫ 

శుతిర్నీశా, అత్రాపీ సర్వ చేష్టాధభయాతుక్వం బ్రవ్మాలింగమ స్తీతి నాస్తి పూర్వ 

వకూ వసరో గశార్భ త్నాదిశ్యత అవా_వాయోగేరి. వతిష్టాయ స్థితం లబ్ధ్వా పాకే 

వాయానిమిస్తే జగచ్చలతీతి (ప సిద్దమ, ఆతస్స్పప్టం బవ్మాలింగం నా స్తీతి భావః. వజ్ర 

కఠవల్లీషు శ్రూయలే--'యదిదం. కించ జగత్సర్వం స్రాణ వీజలి ని$న్ఫతమ్' 

ఇ త్టాది- శ “ఏజ్బ కంవసే ఇతి ఛాతోః కంపనార్భక త్వాక్సర్వజగక్క-0పన 

హేతుః ప్రాణః ప్రతీయ ల. న కిం వాయువికార, ఉత పరమాశ్తేతి నం దేహా; 
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వివ రమానే విద్యా త్ల పనయిత్ను వృష్ట్వ్రళన యో వివ రంత ఖల "నై 
ఆవి ట్రం €; —_-0 | 

చతు తె. వాయువిజ్ఞానా దేవ చేదమమృతత్వమి. తథాపా గ్ర్రక్యంకరం 

“వాయు రేవ వ్యష్టి రాషయుస్సమమ్టిరపవునర్మృత్యుం జయతి య వవం 

వేదే”తి, త స్థాద్వ్యాయురయ ఏ వింపా వృతివత్తి వ్వ్ ఇత్యేవం ప్రావ్వే 

ట్రూమః ధాబ్రి పై ఊావెదమిహ మ్రతప _త్రవ్యను, కుతః? పూరో త్త తరా 

లోచనాత్ . పూర్వోో త్త శృరయోట గృంథభాగ యోర్బ హావ నిర్షిశ్య 

మానమువలభామయేా, పాన క ధమకస్తాదంతరాశే వాయుం నిర్జి 

శకిమానం పృతివద్యేనుపహి? వూరష్షత్ర తావఆ తదేవ శుక్రం 

కద్బహ్హ తదేవామృతముచ్చ్య తే, తని స్టింల్లో కాళ్ళి 9తాస్బర్వే తదు 

నాల్యెతి కళ్ళ సెతి. బ్రహ్ వా నిక్టిస్టం త చెపహోపి సన్ని థానా స్టగత్సర్వం 

ప్రాణ ఏజతితి చ లక క్రయత్వప్ర ప క్యభిజ్ఞానాన్నిర్దిష్ట షమితి గమ్య లె. 

(ప్రాణళ్ స్టో ఒాప్యయం వరమాతే తృన్యేన ప్ర ఫయు రక్తః 'పాణస్య ప్రా పాణిమి లి 

దర్శనాత్ , ఏజయితృత్యుమపీదం వరమాత్త న 'పవోషపద్యలే న వాయు 

మా త్రస్య, తథా చో క్షం న ప్రాణ్న నాపానేన మర్త్యో జీవతి కళ్చన, 

వతెరేణ తు జీవంతి యనస్మీ న్నె తావ్రపా 4, ఆావితి, ఉత్తర తాపి “భయా 

చసాన్సిగ్ని స్త సవతి భయా త్రపతి సూర్యః, భ యాడదింద, క్స్ వాయుళశ్చ 

మృత్వ్యుర్థావతి పంచమ” ప్రతి. బాహావ నిర్దేశ తే న వాయు 
(గ 

సవాయుక స్వ జగతో భయ బాతుత్వాభిథధానాత్త త దేవేవోపి 

వ థానాన్మహద్భయం వజముద్యతమితి చ భయ పాతుత్న 

సన్నీ 

త 

లింగాచ్చ వాయురిత్యాహా=వాయ్యితి. వ్యష్టిర్యశేష8 సమష్టిస్సామాన్యం, సూత్రా 

దృహిశేవ సిద్ధాంశం ప్రతిజానీ తే బ్ర హ్హా వేతి. వూర్యో త్తరవానై క వాక్ళతయాను 

గృహీశం సర్వా శయత్వం లింగం వాక్య భేదక ప్రాణ శు, లేర్చాధకమి త్యాహ---ఫూ 

ర్వర్రే త్యాదినా. శుక్రం స్వృప్రకాశం తదు నాక్యేతి బ్రహ్మాన్నాక్సితః కోనీ లేకే 
3 ఇ ఎక ' అ ఆగ నా స్టే వేత్యుకారార్థః. సౌత్ర్యం లింగం వ్యాచజ్షే---న్జయిశళ్ళత్వమితి. నవాయుకస్య 

సర్వస్య కంపన శృవణాదప్ ప్రాణః పరమా శె వేక్య్వర్గః. బ్రృవ్వాణి నజ శబ్దః కథమి త్వా 

వాయువికార ఇతి ఫూర్వః వకుః. సీధ్ధాంతస్తు'ప్రాణస్య స్రాణమ్..,” ఇతి ప్రాణ 

శబ్దస్య సరమాక్షని వ్రనిష్థెః ఇవా ప్రాణశబ్దవాచ్యః పరమా శ్హైవ, కుతః, కంవనాళ్ 
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జ్ఞానాన్ని ర్లిష్ట్ర మితి గమ్యశతే, వజ డాక్ బ్రా ఒప్యయం భయెహా వాతుత్వ 

సామాన్యాత్స1యు_క్షకి యథాహి వజృముద్యుతం మమెవ శిరనీ నివతే 

ద్యద్యహమస్య ఇాననం న కుర్యామిత్య నేన ఛయీన జనో నియమేన 

రాజాదిశాననే ప్రవర్తతే. వవమిదమగ్ని వాయుసూ రాాదికం జగదస్తా 

దేవ బ్రహ్మణో విభ్యన్నియమేన స్వవ్యాపానే ప్రవర్శత ఇతి భయా 

నకం వ బ్రొపమితం బ్రహ, తా చ ద్రైహావిషయం శ్రుత్యంతరం 

“ఫీహాస్తా ద్వతః పవతే భీపోడేతి సూర్యః ఫీహోస్తాదగ్ని శ్చేంద్రళ్చ 

మృత్యుర్థావతి పంచమి వత్యమృతత్వఫ లళ్ర వణాదవి బృ హ్హా వేదమితి 

గమ్యతే. ద్రివాజ్ఞానాద్ధ్యమృతత్వ ప్రా కీ వః “తమేవ విది త్వాతిమృత్యు 

మేతి నాన్యః పంథా "విద్యతే. యసాయే' తి మం త్రవన్లాతి. యత్తు 

వాయువిజ్ఞానాత్క_( చిదమృ త త్వమఖి హితం తదా పే క్రైకం తప్రేవ 

ప్రకర ణాంతరకర ణేన పరమాత్తానమభిథాయ “అత్ “ఒన్యదార్హి మితి 

వాయారదేరార్తత్యాఖిథానాత్ . ప పృకరణాదప్యత్ర త పరమాత త నిశ్చయః. 

'అన్వ త్ర, ధర్థాదన్స త ధ ర్యాదన్యల్రై, సాత్కృకాకృళాత్. అన్య శ్ర, 

భూతాచ్చ భ వ్యాచ్చ య _త్త్సత్చళ్వాసి తద్వదెతి వరమాత్మేనః పృష్ట 

తాత. 

ఇతి దశమాధికరణమ్. 

శంక్య గాణ ఇత్యాహ--వ జృశబ్ద ఇతి. బృహదారణ్యకే 'వాయునేవ వ్యష్టి రిత్యత్ర, 

అపపునర్మృత్యు"మితి అవమృళ్యుజయరూపమా సేక్షీ కమమృతత్వముచ్య తే న ముఖ్యా 

మృతత్వం. తత్రైవ వాయూపా స్తీ పృకరణం సమాప్య “ఆథసానముష స్తీ పవ, న్స్ తి 

జైయాత్తానముక్త్వూ వాయ్యాదేర్నాశితో వ్షేరిత్యాహ యత్తు వాయి త్యాదినా, 

తస్యాత్యా_ఠకచాక్యం శయ సమన్వితమితి సిద్ధక్, 

ఇతి దశమాధికరణకా, 

సర్వస్య సవాయుక స్య జగతో జీవనాదిచేష్టాహా వాతుత్వాల్ , త స్టేతుత్వం చ ా 

9 ప్రాకోన నాపానేన ..* ఇత్యాది శృతి ప్రసీద్ధమ్, 



పా. ౩] జ్యోతిరధికరణమ్. ౧౧. సూ. ఈం, 30] 

సూ, వ్యోలిర్దర్ననాల . ౪౦. 

“ఎష సం పసాదోఒస్త్థాచ్చరిరాత్సముస్లై"య పరంజ్యోతి రువ 

వే షా నా 3 3 
సంపద్య సరన రూ వేణాభినిషృద్యత ఇతి చూయలే. త్ర, సంళ 

య్య కిం బో్చతిళ్ళబ్దం చతురిషహయం తమ్హమోా౭పపహాొం తేజః కిం వా 

వరం బ, హేతి. కిం తావత్సా)_ప్పం? ప్రసిద్ధ మెవ తేజో జ్యోతిళ్శబ్దమితి. 
త లా ఉట కై , (య 

కుతః? త్ర జో్యతిళ్శబ్దస్వ్య రూఢ త్యాత్ . “జో్యతిళ్చర ణాభిథానా. 

5 అల న శ్ ఇ లా ద్య 

దిత్య త్ర, ఘా వకర ణాజ్ఞు ప్రతి ళ్ళ బ్రన్స్వాష్టం వరిత్యజ్య ద్రవ్యాణి వర్తలె. 

న చేహ త్రద్వత్కి.ంచి క్సా ఏర్భవరిత్యా 7 కారణం దృశ్వలతే. తథా చ 

నాడీఖండే అథ య వ్రైతద స్మాచ్చరి రాదుత్మా_ )మత్య శై తే రేవ రశ్మి 
లూ 

ళం. *జ్రా్య తిర్చర్శనాత్ ** ఛాందోగ్యే వ, జావతివిద్యా వాక్యమాహ --వీష 
ద Uy 

ఇతి. వరంజ్యోతి శు, తిభ్యాం సంశయమాహాశళ లై, తి. ఫఘుటాదివిషయావరకత మో 

| టో అర న ఆల్ 

నాశకం సౌరమిత్యర్థ ౩. పూర్వక బ్రవ్మవకరణస్యాను గ్రాహకస్సర్వజగ చ్చేష్టా యాతు 
అద్య gee జగ 3 

త్వాదియాగోఒ స్తితి ప్రాణ శుతిర్భవ్మణి సీశ్మా న తథాశ్ర, య ఆ త్థాపవాత పా 

తి శర ణస్యానుగ్రాహ కం వశ్యామ ఇతి పృత్యుదావారణేన ఫూర్వవతమాహ -- 

జల భా అ 

సిద్ధమే వేశ్యాదినా. వూర్యవకే ఫూరో్యోపాస్తిః సిద్ధాం'ే ద్రహ్మజ్ఞానాన్లు క్తిరితి 

ఫలం. నను జ్యోతిరధికరణే జ్యోతిశ్శబ్దస్య (బృహ్మణో వృశ్తేరు క్త్రత్వాత్కథం పూర్వ 

వత ఇత్యత ఆవహాజోతిరితి. తత గాయ త్రి వాన్యే (పృకృత బహపరామర్శక 

యచ్భబ్ద సామా నాధికరణ్యాజ్ఞా గతిః పదస్య స్వార్థ త్యాగః కృత స్తథా క స్వార్థ త్యాగ 

ద అల్ల > Ca ఆ 

పీ త్వదర్శ నాత్పూర్వపతే, ఇత్యర్థః. జూ్యోతిళ్ళు) తేరనుగ్రాహక ల్వేనార్చిరాదిమార్డ స్థ 

త్వం లింగమావా-___తథా వేతి, 'తావావతా ప్యాదయస్య నాడ్యఃి ఇతి ఖండిక్రయా 

ఇ Cn అ ఆ సి జీ! 

ఫూర్వం సర్వశబ్ద శుుతిసంకోచానుపవ త్యా వృకరణాక్పా) ఇశబ్దం ద్రైబ్లాతుగ్టి 

క్లమ్ న తభేవా సంప్రసాదవాశ్యే (వ,కరణానుగ్రావాకం కించిద స్త, యేన మ్రకరణా 

బ్యోోతిఃశబ్దికం శవా స్యాదితి వృత్యుదావారణసంగ క్యేద మాహా 

అత్ర, ఫూర్వవమే, ఆదిత్యో పాస్తా క్రమము క్రి, సిద్ధాంత బహాజానా 
Slt 

ను క్రిరితి ఫల ₹ేద8. ఛాందోగ్య వ, జౌపతివి ద్యాయాం శ్రూయ కయ వష 

సంవ, సాదో = స్మాచ్భరీరాశ్సముజ్థాయ వరం జ్యోతిరుపసంపద్య .... ఇత్యాది. తత్ర 

కం బ్యోతికశబ్రికమాది త్యాది తేజక, ఉత (బ్రస్తూతి_ విశయే, ఆదిత్యాదిలేజ ఇతి 



(లి 

న్ GA గ్గ పమాక్రవతి ఇతి ముముటో రాడిత్య ప్రా ప్పిరభిహీత్కా తీస్తా 

త్పసిద్ధ మేవ తేజో ప్యోతిశ్శబ్ద వాచ్యమితి, ఏవం ప్రాస్తే బ్రూమః.-- 

వగ మవ బహాబో వ్ర తళ్ళిబ్దం: కస్తాత 2 దర్శనాత్ . కన్యహీపా ప్రకరణ
 

వ_క్షవ్య తేనానునృ త్రీ రకాలే. “య ఆకాపహత పాపే” త్యవహత 

పాప స్మ క్వాదిగుణక స్యాక్మే నః ప్రకరణా దావ న్వేష్ట వ్య తేన విజిజ్ఞాసితవ్య 
య 

తేన చ పృతిజ్ఞానాతి “ఏతం తేన తభూ 'యోజఒను వాసి ఖాన్టగాన్టీవిగా 

లె వానుసుథానాల్ “అశరీరంబావసంతం న ఆ యా వి ప్ర యె స్పృళతః' 

~~ 

ఇతి బాశ రిరతాయై జోోతిస్పంప తేరస్యాఖి ఫానాద్డు ప్యాఖ వాయ 

య. నువ వవ లే “పరంబ్యోతిస్స ఉత్తమః వురుషకి ఇతి చ 

 నేషణాత్ .. యత్తూ క్టం ముముతో రాదిఆ త్వప్హార్తి వివ ఖిహి తేతి, నా 

నాడీనాం రశ్మీ నాం చ మిథస్సం శ్లేష ను క్త్వా అభసంజ్ఞాలే పానంతరం యత్ర, కాలే 

నశన్మరణం యథాస్యా శ్రథోత్కా మతి అధ తదా వృత తెర్నాడీనంక్సిష్టరళ్ని ఖరూర్థ § 

స్పన్ముపుగచ్ళతి, గ త్వాదిత్యం బబ బ్రహలోక ద్వారభూతం చ్చలీత్యిహితం, తర్టైవా 

శ్రావ్ శరీరాక్సముస్థాయ మృత వరంజ్యోతిరాది క్యా ఖము పసంవద్య తద్ద్వారా 

'బ్రవ్యాలోకం గా స్వస్వరూ పేణాఖినిప్పద్యత ఇతివక్షవ్యమ్. సముజ్ఞా యోవసంపద్యే 

తిక శ, శు లతిభ్యాం జూ తిపోఒర్చిరాదిమార్డ స్థ న్థక్వణా నాదిత్యర్థ = అతో మార్చస్థనూరో 

పాస్తా క్ర క్రమము _క్టిపరం వాక్యమితి ప్రా పాపే 'సిద్ధాంకయతి=-వీవమిశి. వ్యాఖ్యేయ లే పై 

నోవర్రాంక ఆశ్తెవాశ్స జ్యోతిళ్ళ పైన హు ఇతి జ్యోతి ర్వాజ్యేనై కవాక్ళశా 

వ్రయోజికప్ర వ కరణాసనృహితో త్త కృముపురుషశు,త్యా వాక్య భేదకజో్య్యో తిళ్ళు)తర్చా 

"భ్యేతి భావ, అశరీరత్వఫలలింగాచ్చు బ, బి మవ జోోతిర్న సూర్య ఇత్యాహఅ శరీర 

మితి. న చ సూర్యపష్రాప్వా క్ర మేడాశరరత్వం స్యాదితి వాచ్యం, వర క్వేన విశేషితస్య 

జ్యోతిష వవ స ఉత్తమ ఇతి పరామౌర్మేనాశరీర త్వనిశ్చయాది త్యాహ---వరముతి,. 

ప్రారో్ట క్షలింగం దూషయతి---య త్హి్వతి. నాడిఖండే దహరోపానకస్య యా 

సూర్యా ప్రీ పిరుక్తా సాన మోకు ఇతి యుక్తా సూరో క్రి అక్ర వ్రళావతి వాక్య 

తు నిర్గుణవిద్యాయామర్చిర "దిగ తెస్థ సూర్య స్యానన్వయాద నర్భక త్వాచ్చు') తిన్య త్యా సేన 

ఫూర్వః పకక. సెద్ధాంతన్తు--జ్య్యోలిర శ్ర పర బావ, కత $, దర్శశాల్ య 

9 తావవాత పాషా ఇక్యుషృక్కమాలోచనయా వ కా వివ వతి పొద్యతయాను 

త్తి దర్శనా దిక్యర్ణః: 

బహ 
Wy 
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సావాత్యంతికో మాతో గత్యు త్మా_ం తిసంబంథాతీ , న హో్వోత్యం 

తిశే మోతే. గత్యుత్కాాంతీ _స్త ఇతి వమ్యామః. ఇతి వకాద శాఖ 

కరణమ్. 

నూ. _ఆకాళొ ఒర్ధాంతీర 

త్వాదివ్వపచెశాల . ౪౧ 

“ఆకాశో హ వై నామ నామరూపయోర్నిర్భహితా తెయ 
8 శ్రూయ తే, తత్కి_మాకాశో దంత రా తద్బ)హా తదమృతం స తై 

బే మే భూ థొమితి విచార న తా కామి వా 

బస 
ది 
దా 

ఫోబం సరం బవా కిం వా ప 
ద wpe © . 5 _ 
భూతవరిగ హో యుక్తం ఆకాశ శే బ్ద్బస్య తన కా రూఢ త్వ్వఆ , నామ 

WY ౨ ( జీ 

గ లెణ తసి నో జయితుం శకి 

తాత. సృష్ట క్యా దేశ్నే స్పష్ట్రస్వ 2 హలింగ స్యా, వణాది త్యేవం 
లలి 

“MAD a జే వకదయేువ యాం ను న్్ రా న్ 
er ప బ్రదమభిధియ తే. వరము బాహా కె శబ్దం భవితుమర_ తి, 

స్వరూవం సాకుత్యుత్య్వ వరం జ్యోతి స్త చేవోపవసంపద్యత ఇతి వ్యా ఖ్యేయమితి భావ 

ఇతి ఏ కాదశాధిక రణమ్. 

రోగ. *ఆళాళో ఒర్థాంతర త్వాదివ్యప దేశాత్ “_ఛాందోగ్యము దావారతి, ఆ 

కాశ ఇతి, యథోవక్రమబలాబ్జ్యోతిళ్ళు తి బాధ గ్రథా కాకొషక్రమాద్భ కిక బ్దబాథ 

ఇతి దృష్టాంలేన పూర్వవతయితి---భూ అతి. శుతెర్లుణెరా కాళో పా స్తీర్ని రుణ బహ 

జ్ఞానం చెళ్యుళయ శ్ర, ఫలమ్. “ఆకాశ స్తల్టింగా దిత్యనేన వే "నరుక్షృమాశంళ్య తద్వదత, 

స్పష్ట్రలింగా శృవణాదితి పరిహరతి-_-- సృష్ట త్వా దేశ్చేతి. వై నామేతి ప,సిద్ధలింగ స్యా 

ళ్, సాల్ ఎన గా అద్య సా ని = అ + 

కాశ్ళశు లేచ్చ వాక్సషగ తాభ్యాం (౨, వోతృష్టు,తిభ్యామ నేకలింగో ఎ తాభ ష్టం బాధో 

యు క్త, యత్ర, బహు పృమాణసంవాద స్తత్ర వాకృన్య _తాత్పర్యమి తి నిర్దయాదితి 

D సిహ్రాంతయతి---పర మే వే శ్యాదినా. నామరూప కభ్దార్థా, తదంత$ః పాతిన స్తద్భిన్న త్వం 

యథా పూర్వముష కృ మవశాదర్థాంత ౩ వనిప్ధో ఒవి బోతిః శబ్ద: స్వార్థా 

దిశో క్ప)చ్యావిత$, తథాకాళ్ వక్కమవకా దృఏవోదిశబ్లో2పి స్వార్థాత్స)చ్యావ్య తా 

మితి దృష్లాంతసంగ తేడ మాహ== 
(J) 

ల వశే హా తా క 2 క ల 

అత, ఫూర్వవవి, భూ కాశాత్త్యక బ్రహ పాసై (క్యమము క్రి; సిర్ధాంలే 

అర్య అగ శ ళం. గరి 

ద్రిహ్మథి మా ము _క్టిరితె ఫల బేదః, ఛాందో గ్యే కరూాయ తే అ కాశి వె నామ 

నామరూవయోన్నిర్వహితా..,” ఇత్యాది. తత్ర కిమాశాశశబ్దితో  భూశాకాశః?, 



818 రత్నప్రభాభూషిలే శాంకరబృహనూ త్రభామ్యే [అ ౧. 

కసాత్ , అర్థాంతర త్యాదివ్యవదేశాత్ , “తే యదంత రా తద్బ)-ఫీితి 
శ థొ { జీ 

హొ నామరూ పాఖ్యామర్థాంతర భూ తమా కాళ ౦ వ్యపదిళ్ తె. నచ 

బ్రృహూణోఒన్యన్నామరూ పాభఖ్యామన్థాంతరం సంభవతి, సర్వస్య వికార 

జాతస్య నామరూపాభ్యా మేవ వ్యాక్ళతే తాత . నామరూపయోరపీ 

నిర్వహణం  నిరంకుశం న బృవాణొ ఒన్యత్ర సంభవతి. “అనేన జీవే 

నాత్మ నాను వ్రవిళ్య నామరూ వే వ్యాకర వాణి” తి ట్రై హ్లక క_ర్హ్భృతేష్ష శవ 

శాత నను బీవన్యాప్ సృతరిమం నామరూషపవిహయం నిర్వోఢ్స 

త్యమ స్స్. చాఢమ స్త్, అశేద స్పషిత్ర వివతీతః. నామరూపనిర్వహణాఖి 

థానాదేన చ ప్రష్ట్రత్వాపిబ లింగ మభిహితం భవతి. “తద్బ హా 

తదమృతం స అలతి చ బృ హూవాదస్వ లింగాని. ఆకాశ _స్తల్ణిం 
J 

గాదితేష్టసై షవాయం పంచ. ఇతి దద శాధిక రణము. 

సూ  సుషుప ప్త్యత్కాంత్భ్యార్భె చే దన, ౪౫౨ 

వ్యప దెళాదిత్యసువ ర్త రథే, బృహదారణ్య శే వ స్టె, వృపాళశే 

'“కత్రవు ఆలెతి "రూ2యం విజ్ఞానమయః ప్రాణషు హృద్యంతర్జ్యోత; 

తత్క_ ర్భృత్వం చాయు కృమిత్యర్థః నామాదిక ర్ట త్వ్ష్టం న బ్రువ్మాలింగం జీవస్థ త్వాదితి 

శంక లే__నన్వితి. “అనేన శీవేచి త్య, జీవస్య బ్రహ్ధాభేదేన తత్క_ర్త ఎగ్వముచ్య ₹ 

సాకాూదయోగాదితి పవరివారతి.చాఢమితి. యహ్మే క్షం స్పష్టం లింగం నా సీశి 

త తావా=నా మేలి, తర్హి పునరు క్రి సత్రాహ---ఆకా శేతి, తస్యైవ సాధకోచఒయం 

విచారః. శత్రాకాశశబ్దన్య బృవ్యాణి వృత్తిం సిద్ధవత్కృృత్య త్యక్త సంశయాదిప్ర వృశ్తే 

రుక్తళ్వాదితి న సౌనరుక్ష్ణమితి భావః, 

ఇలి దొరదళా ధీకరణమ్. 

రం, *సుషుప్పు త్కాఏంత్ స ర్చే దేనేఅహం థీనమ్యేషు కతవు ఆకే తి జనక్ 

వ్రగే యాజ్ఞవల్క్య ఆవా-యో౭యవితి, విజ్ఞానం బుద్ధిః తన్మయ స్త త్వా)యః, 

ఉత పరమా శ్తే తి విశయేే భూతాకాశ ఇతి పూర్వం పతం, సీభ్రాంతస్తు వరమా త్రై 

ఆకాశశద్దికః. కస్తాల్, అర్థాంతర త్వాదివ్యప దేశాల్ “బే యదంకతరాి. ఇళతా! 
శ 

'కాశస్య నామరూ పాఖ్యామద్ధాంతర క్వేన వ్యవజేశాత్. ఆదిశ్దేన “తద్న్య్రహ్య త 
మృతం న స ఆశ్లా” ఇతి బవ త్వాదివ్యపదేళో దష్పవ్యః. 
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ఫప్రచుపషః] వ్రతణ్యువ క్రృవ్యు భూయానాత్శవిహయః 

తత్కిం సంసారిస్వరూవమా త్రాన్వాఖ్య్యానపరం వాకగ్టిం! ఉ తాసంసారి 

స్వరావప్ర తిపాదనవరమితి విశయః, కిం తావత్సా పం? సంసారి 
(J 

న అ 

స్యరాపమాత్ర విషయ మే పెతి, కుత! ఉన క్ర మోపసంవో రాభ్యామ్. 

ఉవ క మేయోాఒయం విజానముయకఃి ప్యాణిషి(తి శారీరబింగాత్ , ఉప 
UU అ లో 

సంహారే చస వా వష మహానజ ఆత్త యోఒయం విజ్ఞాన మయకః 

చేషిషి తి తదపరిత స్టా గాన భ్యేఒపీ బున్ధాం తాద్యవస్థ్రోపన్యా సెన 

IC: వైైవ వ్రృపంచనాది త్యేవం పాస్పే'ల్రూమః, వర మేశ్వరోవేశ పర మే 

న ష్ త్న ; న్నా ఆవ : మి? అస జర 

పదం వాక్టంన ఇారీరమా త్రాన్వాఖ్యానవరమ్, కస్తాల | సుషుప్తా 

వుత్కాాాంతొ చ శారీరా = చేన పర మేళ్వరస్య వవదేశాత్ . సుషుపా 

అనుజ దై కీ 
లాట అటి rn a 

తావత్ యం పునువ, అూ నాత్శనా సంపరిష్షకో న బాహుం కించ 

స్పష్తమా వ్యతిశే కార్భా_ స్రాణబుద్ధిభ్యాం భిన్న ఇత్యర్థః వృ్తెరజ్ఞా నాచ్చ "భేదదూపహా --- 

అంకర్ణ్యోతిరితి. ప్రురుషః పూర్ష ఇక్యర్థక$, ఉభయోర్ణింగానాం. దర్శనాత్సంశయ 

మాహ=శ తి మితి, ఫూర్వత, నామరూ పాభ్యాం ఛేదోశ్సేరాకాశో బ, హ్తాత్యుక్తం 

తదయు కం, 'ప్రాష్రైనాత్మనా సంపరిష్ట క్తి ఇత్యఖి స్నేషప్ జీవాత్యని "భేదో క్రివదౌవ 

వారిక భేదో క్రి సంభవాది త్యా తే పసంగతిః, పూర్వపమ, కర్యకర్త ఎబీవన్తుతిః సిద్ధాంత 

జీవానువాదెన కల్పిత భేదఖిన్నస్య ప్రాజ్ఞిస్య వరమాత్మనన్స రూ పైక వమితిరితి ఫలం, 

బుస్ధాంతో. జాగ్ర్యదవస్థా, ఆదిమ ధ్యావసానేషు జీవోన్తేస్టవస్తావకమిదం వాక్యమితి 

ప్రాప్వే సీద్ధాంశయలివర మేశ్వ శే త్యాది గా. వాక్యస్య జీవస్తావకత్వే జీవాచ్బ్భేదేన 

హైజ్జ స్యాళ్షాతన్యోక్రిరనంగ తా స్యాల్ , అతో జ్ఞాతాజ్ఞుకనన్ని పాలే జ్ఞ తౌనువాటె 

ల ( న్ ' క్రొ 9 

నాజ్జుతం (వృతి పాదనీయం అన్రాశేష వాక్య తాత్పర్య మితి న్యాయాదితి సిద్ధాంత 

ఫూర్వం నామరూ పాఖ్యాం ఛేదోకేరా కాళో దబ్రహ్లూత్యుక్షమ్, తన్న; రౌ 

నాత్మ నా సంవరిష్వు క్ష! ,*. * ఇక్యత్రాభిన్నే౭వి జీవే భేవోవచారాది త్యాక్షీ వ్య సమా 

ధానాదా జేవసంగ త్యేద మాహా 

అత్ర పూర్వవశ్నే జీవాను వాదేన కర్మ శేష కర్తృస్తుతి, నిద్ధాంతే తదను 

వాటేన తత్తాదాత్త స్రథీరితి ఫల భేద9. బృహదారణ్య శే క్రూయ ల-__'యోఒయం 

విజ్ఞానమయ? ప్రాణేవం హృద్యంత రోో్యతిః పురుష$ ఇత్యాది. తత్కిం జీవానువాద 

కమ్ ఉత తదను వా దేనాసంసారి బ, పాస్వహాపప్రతి పాదక మితి సంచేపా, జీవాను 



320 రత్న పృభాభూషి. తే, శాంకర బహనసూత్రభామ్యే. [అ. ౧. 

న వేద నాంతరి మితి కారీరాబ్బేబెన పరమేళగ్షరం వ్యపడిశతి. తత్ర, 

పురుష న్నారీర స్పా త్తస్య చేదతృత్వాన్బాహ్యాభ్వంతర వేదన ప్రసంగ 

సతి తత్ప్రతిపేధసంభ వాతి . పాజ్జః సర మేళ (రః సర్వజ్ఞ ల్వులతు. 

ఆయా సృజ్ఞయా నిత్వమవి యోగాతి రథో త్కా /0కళెవపీ “ఆయం 

ర | భాం << త వావ్ ల్లా కా 
ఛార్రిర అత్తా ప్రాజ్లన తృనాన్వాదాథ్ ఉత్సర్దనార్టి? తి బై "దేన 

వ్యపదేశాత్సర మేళ రం న్యపదిశ తీ, తత్రాపి శ్రాగ్రీగ్రో జీవస్సార్టి “దీర 

స్వామి తాషత్ . పాజ్టిస్తు స వవ పరమేశ్యరఖ తస్తాత్చుషుప్పు 

ర ఇ న్నా అ గ రు 

త్కా్రంతో గ్యాన్బేచెన వ్యపదె శాత్పర మెళ్వార ఏవాత్ర, వివతీత ప్రలె 

గమ్య తే. యదు కృమాద్యంతమ భెషు శారీరలిం గా _త్తత్సర త్మ మస 

వాక న్యృతిఅత్ర, ట్రూమఃఉవక్రమె తానత్ “మో౭యం విజ్ఞుానమయః 

పొాణేిష్వితి న సంసారిస్వరూపం నివతీతమ్, కిం తర్షననూదన సంసారి 

స్వరూపం వరేణ బ్రహాణాఒసైాక తాం వివశులి యతః “ఛా్యాయలతివ 

"వేలాయతి వే” త్యేనమాద్యు త్తర గ్రంథ ప్రవృ_త్తో సంసారిధర్మని రాకరణ 

కరా లత్యలతే. తధోపసంవా రేపి యథోప క మమేవోవసంవారతి, 

“స వా ఏవ మహానజ ఆత్మ 'రరాఒయం విజ్ఞానమయః పొణేష్వి'తి. 

"రయూజఒయం విజ్లానమయః ప్రాణము సంసారి లత్యుతే సవా వవ మహో 

బి, "ద. అ ౪ 4 ర్ల అల ము | 

నజ ఆత్మ పర మెళ్వర ఏవాన్మాఖిః ప్రతిపాదిత ఇత్యర్థః యస్తు వ ఛే 

బుద్ధాం తాద్య్వవళ్ళ వన్యాసాత్సం సారిన్వరూ పవీవవ్, ౦ మన్న (ప్రాచి 

తాత్పర్యమ్. పురుషశ్శరీరం వాట్ట జీవ ఇతి భ్రాంలిం వారయలితృక్ర, వు 

ల 

Gl, గే 

రొ ష ఇతా 
Go 

త్ర 

ప్రెజ్ఞి ద 
వర వ.వేత్యర్థ 8 అ న్వారూఢో ఒధిష్టి తః, ఉళ్సర్ట౯ ఘోరాన్నళ్టాన్నుంచక్ , బుద్ధ” 

ధ్యాయంత్యాం ఆశ్ర ధ్యాయ తీవ చలం త్యాం చలతీవ, వస్తుతస్సర్వవి క్రి యాశరాన్య 

ఇత్యు డేర్న సంసారిణ తాత్పర్యమిత్యాహ--యత ఇతి. ఉవక్యమవమవసంహార వా 

శ్వ్యేయెర్టక్య్ళం వివత్నీశమి త్యావా తభ తి. వ్యాచ సే యా౬యమి తి. అవస్థోవనా 

దినా. చేవాస్య వేదనా పున క్తేర్షి షేధాయోగాత్పు రుషో జీవ నీవ, [ల త్తే 

న 
వాదక మితి పూర్ణః సతః, సిధ్ధాంతస్తు._ విజ్ఞానమయ నుషు ప్యాద్య వస్థేంవజ్జ చాను ఆం టె 

వాచేన బి హాభేద వ్ర తి పాదక మిదం వాకన్టీమ్. కస్తాల్ , “పాకే శాత్శనా సంవరివష్టికో 
ల క్ ౯ న్ 3 

న భావ్యం కించన వేద నాంశరమ్” “సాక నాక నాన్వారూఢ ఉత్చర్ధన్యాతి ఇతి 



పా. 3.] య. ౧౩. నూ. ౮౨. ౨21 
లీ 

మపి దిశం ప్రస్థాన వితః పృతీచీమవి ఏశం పృతిష్టేత, యతో న బుద్ధాం 

తాద్యవస్థి'ప న్వాసె చేనావస్టావ _త్స్వ్వం అపత్యం వా వివతీతం, కింతర సి 

వస్టారహితత్వమసంసారిత్వం చ వివతుతి. కథ మేతదవగమ్యు లే యత్ 

“అత ఊర్ల స్థం విమోమాయివ ట్రూపా తి వబేవచే వృచ్చతి “'యచ్చాన 

నాషాగత స్తే స్ భవతి అసంగో హ్యయం వు ఫురువ' ఇతిపదే పదే వ వతి 

వక్, “అనన్వాగతం ఫు భ్యైనానన్వాగతం పా వెన తిర్గో ఓ పా కా 

సర్వాన్నోకా౯ హృదయస్యు ఛవతితి చ త్రస్తాదసంసారిస్వ వతి 

పాదనపర మేవై త దాషకమిత్యవగంతవ్యమ. 

సూ. పత్యాదిళ బ్రభ్యః ౪౩ 

బ్రితశ్వాసంసారిస స్వరూప, వ తిపాదనవర మేవ వైత ద్వాక్యమిత్యవ 

గంతవ్యమ్. యదనీ న్యాశ్వే పత్యాదిశ ప్లా అసంసారిస్త్వయావ ప్రతిపాద 
॥ జె 1 1 ® (UU) 

నాస్పంసారిస్వరూ వప తి మె.థ నాళ్చ భవంతి. “స సర్షస్యవశి సర్వస్యె 

ఇానస్పర్వ్యస్యాధివతి ర ల్యెవం జాతీయకా అసంసారిస్వభావవతిపాద 

సన్య త్వమర్థృ శుద్ధి ద్వా రై క్యవరత్వాన్న జీవలింగ త్వమి త్యాహ--యతో న బుజ్ఞాం లేలి. 

వక త్తరాఖ్యామసంసారిత్వం గమ్యత ఇత్యాహ==౨ాయిదత డోర్ధ్వమితి. కామాది 

వ వేశానంతరమిత్యర్థః--భవలీలి చేలి. యద్యస్తాద్వ క్రి కఈస్తాదవగమ్యుత ఇతి యోజనా. 

తేనావస్థాధ మ్షేణాన న్వానతో ఒస్పృష్టో భవతి అసంగత్వాత్.  సుమప్తావప్యాత్మ 

త శక పుణ్యపాపాఫ్య్వామన్నృృష్ట్రం భవతి. హీ యస్త్థాదా త్రా సువుప్తా నర్వశోకాతీత; 

తస్తాద్ధ్రదయ స్యైవ సర్వకో క ఇతి (కుక్యర్థకః. 

ఠో౨. వాక్యన్య బ్ర బ హా కక్ళ వర తేష ాత్షంతరమావా= వ త్యాదీతి. సూత్రం 

వాచ "స్టే---ఇతశ్చేతి. న సకం! ఆవరాధీన ఇతి యావత్. ఈశానో గ 

సుమప్యు త్కౌాఏంతోోరవస్తయో: శరీరా బ్భే బేన వరమాత్మన$ ప్రాజ్ఞ శబ్దేన వ్యవదేశా 

దిత్నర 8, లెత్తి 
ఇతశ్చ బృహ భేద ప్రతి పాదకమిదం వ్యాక్యమి త్యాహ--- 

“సర్వస్య వశీ సర్వ స్యేశాన౩ సర్వస్యాధివతి9 ఇతి వత్వాదిశచ్లా అసంసారిత్వ 

న. “నన సాధునా కర్మ ణా భహూయాన్ * ఇ త్యాద్యాః సంసారిత్వ 



లి22 రత్న వ్ర భాభూపషి లె, శాంకర బ్ర హనూ తృభామే [అ. ౧. 

నవరాః. “స న సాధునా కర్మణా భూయాన్నో వవాసాధునా కనీయా” 

ని త్యేవంజాతీయ కాస్సం సారిస్వభావ పృ తి పే ధనపరా_స్తసాదసంసారీ వర 

మేశ్వర ఇహ క్త ఇతి గమ్యుతే. 

బ్రతి శ్రిమచ్చారీరక మోమాంసాభా షే గోవిందభ గవత్పూజ్య 

పాదశివ్యశంకరభ గ వత్పాదకృత " స్కథ మస్వ్యా భ్యాయస్య 

తృతీయః పాదః, 

మనశ క్రిమాక్ . శక్తే; కార్యమాథివత్యమితి "భేద  తస్తాచ్క్చోధితత్వమ శే వష్టా 

యసమన్వయ ఇతి సిద్గమ్, ధభ్యాయసన ఏ ల సద్ది 

ఇతి (శ్రీమత్చరమహంసపరి వా,జకాచార్య శీ గోవిందానందభగ వ త్పాదకృళలే " 

(శ్రీముచ్చారీరకమామాంసా వ్యా ఖ్యూయాం భాప్యరత్నప,ఫాయాం 

ప్రథమా ధ్యాయస్య తృతీయః పాద8, 

E న కనగా; తేభోష౭నంసారిబ వ షేధకాః వితద్వాక్యగ తాః భ్యో నంసారి హా బ్ర (చ, తి పాదక మిదం వాక్య మితి త్ర 
—ీ 

ఇతి శ్నీద్రివ్యాస్యూత వృతే బవ్యాశత్వవ, కాళి కాయాం స్కథమాధ్యాయస్య 

తృ తీయః పాద. 



సూ. ఆనుమానికవప్వే కెపామితి చెన్న 

శరీరరూపకవిన్య స్తగృహ లెర్షర్నయలి చ, ౧. 
బహజిజ్ఞాసాం వృతిజ్ఞాయ బహాణో లక్షణము. క్షం 'జన్హా 
U3 

ద్యస్య యతః ఇతి, తల్లతుణం వ, థానస్యావి సమానమి త్యాళంక్యత 

దళబ్దల్వేన నిరాకృతమ్ “ఈశ తేర్నాకోబ్దిమితిి గతిసామాన్యం చ 
(టు లు 

అవ్య క్షేశమజం వంచజనా ధారం చ కారణమ్, 

వేదికవ్యం ప్రియం వంచే పృక్ళృతిం పురుషం వరమ్, 

= అధ జ ఆస్తీక పా దేఒధికరక్మాత్ర్యయ స్యేతత్యథికర కోన సంగతిం వక్తుం వృత్తమనువ 
వీ జ జ [= దతి--బ్రహౌతి. తదశబ్ద ల్వేన వృ ధానస్య వై దికశబ్బకూూన్య ల్వే నేత్యర్థం, ఈవత్యథి 

చాన్ జలే లో అడు 

కరణ గతిసామాన్యమశ బ్రత్వం చ 'పృతిజ్ఞుతం, త, బ్రహాణి "వేదాంతానాం గతి 

ఫూర్వమాతత్యధికర ణే గతిసామాన్సమశబ్దత్వం చ వ్రలిజ్ఞూయ త్ర చేదాం 

తానాం బ్రవాణి గతిసామాన్యం పాద్యతృయేణ వృత్యపాది. అధునో వ్ర ధానస్యా 

శబ్దశ్వమాక్నిష్య సమాధీయక ఇత్యా షేవసంగ త్యా చతుర్థ పొదో ఒయమారభ్య్వ తే, 

ఫూర్వం 'సుమఫ్యు త్కాంతో్ర్ఫే చేని ఇత్యత, 'మ్రసిద్ధబీవో క్రిభం 7 నా వ్ర సిద్ధ ధి 

బ్ర, హో క్షివదప్ర,నిద్ధవ, ధానో _క్రివర మేవ 5"ఠక వాక్యమ స్టీ ఏతి దృష్టాంతనంగ ల్యేద 

మధికరణమారభ్య తే 

అత్ర ఫూర్వపమే, బృవాణ్యేవ వేదాంతానాం సమన్వయ ఇతి నియమాఖావ! 



824 రత్న ప్రభాభూషి కే, శాంకర బ్రహనూత్రభామ్యే [అ. ౧ 

వెడాంత వాక్యానాం బహకారణవాదం పతి విద్య తే న వ,థాన 
U3 (WU ( UW 

కారణవాదం౦ పృతితి పృ్కపంచితేం ౫ తేన గృంఛథేన. ప్రదం త్యిదా నీమవ 

అర ద ఈ జ న్నా 5 ad 

శిష్ట మాశంక్య లే=-యదు_క్టం ప థానన్యాళ బ్ద్లతషం తదనద్ధం, కాసు 

చిచ్భాఖాసు వ థానసమర్పణాఖ"నానాం శభ్రానాం శూయనూణ 

త్వాత్ . అత; వుథానస స్ 'కారణత్వం 'చేదనిద్ధ మేవ మహి: వరమ 

రిఖిః కవిల ప్రఖ్యితిలిః పరిగృహీతమి కీ ప్రసప్యుతే. త ద్యావ_ల్తె తేపాం 

శౌబానామన న్రపర త్యం న ప వృతిపాద్యతె, తావత్సరషజ్ఞం (బ్ర బ్రహ్హ జగతః! 

కారణమితి ప్ర తేహదితచుప్యాకులిభ వేత్ , అత నెహామన్యవరత్వం 

దర్శయితుం  పరస్సందర్భః ప్రవ ర్తలే. ఆనునూనికమవి అనుమాన 

నిరూపితమపి ప్రథాన మేశేషాం గాఖినాం శొబ్బ్దవదుపలభ్య తే. కాథేే 

భా వఠ్య లే మహతః పర మవ్య_క్షమవ్య కాత్సురుషః వర” ప్రతి. తత్ర 

వ యన్నామానో యత్క_/మకాక్చ మహాదన్య క్షపురుషాః 

సిద్దా స వవేహ ప్రత్యభిజ్ఞాయంతే, త త్రావ్య_క్టమితి స్మృళి 

క్నబ్దాదిహీనత్యాచ్చ న వ్యక్షమవ్య కమిలి వ్యుత్స_త్తిసంభ 
5 నద్ధం ప్ర ఛానమభిధీయ లేఒత_స్తర్య ఛ బవ తా్యదశ్ బ్ల 

సామాన్యం చ,వంచిళం, ఆధునా వ, థాన స్యాళబ్ద త్వమ సిద్ధమి కగ్యాకంక్య నిరూవ్యతశే 

ఇత్యామేవసంగతి?, 'తేనాళబ్ద త్వనిరూప ణేన బ్రహ్మణి -వేదాంతానాం సమనష్టయో 

దృథికృతో భవతీశ్య ధ్యాయసంగ తి రవ్యధికరణ త్రయస్య శ్రేయా, అశత్రావ్య క్తవదం 

బహయ $8. తరి్మై౦ కు, ధానపరం వూరో్టక్ష కశరీరవరం వేతి స్మృతి ప కరణా భ్యాం 

సంశయి ఫూర్వమ ప చనిర్ధబ్రవా పరత్వం యథా షష్టా ధ్యాయన్య దర్శితం తద్వదవ్యక్త 

పదమప్రసిద్ధప ప,ధానపరమితి ఫూర్వపవకమీయతి-_-ఆనుమానికమి తి. ఆవిళబ్దాద్భ)హోంగీ 

కాశేణాయమశబ్ద శ్వాషేవ ఇతి సూచయలతి. తథా చ బి ,హ్మవ్కధాన యోర్విక ల్పేన 

కారణ త్వాద్చ)వ్మణ్యేవ వఎదాంతానాం సమన్వయ ఇతి నియమాపది ఫలం సిద్ధాంలే 

సియమసిద్ధిరి తి వఏివేక$. పదవిచార త్వాదధికరణానా మేకత్పాదసంగ తిరోథ్యా, స్తార్త 

క్రమరూఢిథ్యామమవ్య క్త కృశబ్దకి (వ థానవరః. శబ్దస్ప ర్మాది కూన్య తేన యోగసనంభవా 

శ్చెళ్యాహ_ శబ్దాదీతి. వధానస్య వె వెదికశబ్దవాచ్యర్వే కా తతిరిత్యత ఆవా--- 

ఫలం, సిద్ధాంతే శాద్భృజ్ నియమ ఇతి వివేకః, కఠవల్టీము శక్రూయ కే 'మవాతః 
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త్ర్వమనుపపన్న మ్, తచేవ చ జగతః కారణం, శుతిస్యృతిన్యాయ ప్ర 
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ద్ధ్ఫఫ్ట్ బ్రతి చేత్, నెతదెవమ్. న హ్యాతత్కా-ఠ కో వాక సిం సృృ్పతప్కుణ 

రార హదవ్య కయోర స్పిత్వపర మ్. న హ్యృతే యాద్భశ 0 స 
జ ఏవ _ Dd రా 

a) జు 
wa పా జ n 

రక స్వతంత్రం కారణం త్రీగుణం వృథానం తె ద్భృశ్ం వత్యేఖ 

జ్ఞాయతే, కబ్లమా త్రం వ్యా త్రావ్వ మితి పృత్యభిజ
్ఞుయ ఈ, స చ శబ్దో 

న వ్ల _కృమవ్య_క్రమితి యాగిక త్యాదన్యాస్మిన్న పి సూ కై దుర్గ మై చ 

పృయుజ్య లే; న చాయం కస్మించ్చిద్రూథః. యాతు వ, థానవాదినాం 

రూఢిస్సా లేహిమేవ పారిభాషి! సతీ న వేదార్థనిరూప గా కారణ 

తివద్య తే. నచ కృమమాత్రసామాన్యాళ్చనూనార్థప్రలి 

చసత త్ర దూప పృత్యభిజ్ఞా నె. న ప్యూశ్వస్థా నే గాం వళ సిన్న 

రాని 

భవం 

వ కరణానిరూపణా యాం చాత 
/ 

నాం, తి 

న వరవరికల్పితం సృథానం వతీయతే, శరీర రూపక విన్య_స్తగృహా లెః. 

త దేవేతి, 'ఆజామేశా మిత్యాద్యా శ్రుతిః యాతు; పృకృశిరుచ్యత" ఇ్లత్యాద్నా 

న తికయదల్పం తజ్జడ వృక్ళలికిమితి న్యాయఃి, తతో బ్ర హావ కారణమితి మత 

మతింతి భావః. సూల్రై నషార్జం వదన్సిద్ధాంతయతి---- నై తదితి. పృథానం 
వైదికం 

చేత్య త్ర తాక్సర్యాభావం హీశుమావానహీతి. నను ప ధానస్యా త్ర పృత్యభి 

జ్ఞానా రై కదిక క్వ మిక్యత ఆహా=న హ్యృరత్రతి. నను శబ్ద వృ త్యభిజ్ఞూయామర్థి* ఒపి 

వ క్టిభిజ్ఞాయక ఇ త్యాశంక్య యాగికాచ్చబ్దాదనతి నియామేే నార్గ విశేషథ్ 

రిత్యాహ--స చేతి. రూథ్యా తద్ధీర శ్యాశంక్య రూఢి? కిం లౌకికీ స్తార్తీవా నాద్య 

ఇత్యావాన చేతి. ద్వితీయం వ్ర శ్యావా యా తిల, ప్రరుషసం'కేతో నానాది 

వేదార్భనిక్భయౌాళుక, పుమ్మ'తేర్విచి త్ర త్వాదిత్యర్గ$ యత్తు స్తార్హక, మప, త్యజుజ్ఞయా 

శృమికార్భః స్మార్త వీవేతి కత్రాహయాన చ క్రమేతి. స్థానాక్షద్ఫూప ప్రక్యభిజ్ఞున 
టై. \ 

క 0 ఏ ౧ సే అం ఫే దాక oo 50 

శంకాయామసతీత్యనన్వయాన్న 
ఖో వ్య లెగో సినాతద్రూపసృ త ద్రూపవిరుద్ధ సృ (న, కన్టిణి 

ట్ నా అన అగా య అ ఆర 5 

జ్ఞానే సతీక్యర్థః పూర్య్వజ్ఞాత పదార్భన్య స్థాచే తది రుద్ధార్భజ్ఞా చే సతి తన్వ ధీర్నా స్త 

గ ఇ న. వ్ర ఇంగ 
ల జలే 

త్స దృష్టాంతమ పహా----నహితి. పృక్ళశే నాస్తి విరుద్ధజ్ఞానమి ఆగాక ంక్య పృ్కకరణా 

చ్చృరీరజ్ఞానమ స్తీ శగాహాప్ర కర కొతి. శరీరమేవ రూవశేణ రథ సాద్భ శ్యేన వన్య స్తం 

పరమవ్వ కృమప్వ్యక్తార్సురువః పరి ఇతి. తత్ర కిమవ్య క్షశద్రేన వ్ర, ఛానముచ్య తే 

ఉక ఫపూర్వవ్రకృళం శరీరమితి సంశయ, సాంఖ్యస్య్మ లే. మహాదన్య_క్షపురుషశబ్దా నా 



క్ 2ైగ్ర రత్న ప్రభాభూషి. లే, శాంకర బ్రహ్మసూత్ర భామ్యే (అ. ౧. 

శరీరం హ్యూత, రథరూవకవిన్వ_స్తమవ్య క్షళ బ్రేన వరిగృహ్యూ లే. కుత 
తా. నం — 0 థు | c 

పకరణాత్సరిశెపోచ్చ., తా హ్యనంతరాతీతో గ్రంథ ఆత్మళ రిరా 

దినాం రథిర ఖాది రూహక్ట_ప్తిం దర్శయతి, “ఆక్రానం రథినం విద్ధి శరీరం 

a మ పన అలో _ | డ్ 
రథ మేవ తు, బుద్టిం తు సారథిం నిద్ధి వున వగ్రుహమేవ చ బంది, 

యాణీ హయానావార్విసయాం వ నేషు గోచరా౯. ఆత్త రడి యమనో 

యుక్తం భో శైత్యాహార్షన విణ” అతి. తైశ్చేం డ్రి ది యాది భిరసంయ తై 

స్పంసార వ=ధిగ చృతి. సంయ_ ౮ _స్త్ర్వధ్వనః పారం దత్తో: పరమం పద 

మాష్నో తెలి దర్శయితౌరకిం తదధ్యనః పొరం నిష్టోః పరమం వదమిత్యే 

a కు — ల (1 నో నా చ ర్ట ళ్ సామా ంయూ యాం తేభ్య ఏవ పకృ లేభ్య ఇం దియాదిభ రీ పర 

తేన వరమూాత్తానమధ్యనః పారం తద్విప్లోః పరమం వదం దర్శయతి 

“ఐం ది యభ్యః పరా హ్యరా అర్డేభ నల వరం మనః; మనసస్తు వరా 

బుజ్జిర్చు ద్ద రాక” మవహాన్సరః. మహర పరమవ్వ్యు క్ష నువ్యు క్రాత్పురుపః 

వరం పురుబాన్న వనం 50చిత్చా కాబ్టా సావరా గతి” రితి, తత్త 

య వవేం ద్రీియాదయః వూర్వస్యాం కథ రూవకకల్పనా యామశా[వీ 

భా వన వృష్టేకాస్త ఏవెహా పరిగృహ్యూం లె. సృకృతహోనాషప్త కృతే 

శరీరరూవక్షపిన్య స్తం, తస్య ఫూర్వవాశ్కే ఆత్మ బుద్ధ్యార్మ ధ్యస్థానపకిత స్యాత్రాప్ మధ్య 

స్టేనావ్య క్తశ జైన గృవాణాన్న ప్ర్కృథానన్య వ్రైదికత్వమితి నూత్రార్థ!- సార కమః 
రాం టి 

కిమితి త్య క్షవ్య ఇ త్యాశంక్య ీశచస్య పృకరణాద్యనుగ్క పారా బలవతా్ట 

ది త్యావా కుకే ఇత్యాదిగా. తదుభయం వివృణోతి_తథా హీతి, రూవకక్ష ప్రిన్సా 

వ నాం వ శే దృశ్యకల్పనా. వ్యసృవో౭శ్వరశనా. యదా బుద్ధిసారథిక్వి కీ తదా మన సేంద్రియ 

పహయాస్విషమవిషయమార్షాదాకర లి, యద్యవి వే! తదా మనోరశ నాబచ్దాంస్తాన్స )వ ద 
౧ లు ర —_0 —_ద 

ళో అ లీల న్ జో 

యతీతి మనసః వ్రస్రహత్వం యుక్తం. తేమ వాయేమ్కు గోఛరాన్తార్లాక్. నను స్వత 

శ్చిదాత్ష్యనో భోగసంభవాతి_౦ రథాదినేళ్యత ఆహ---అఆఫ్వైతి. ఆత్తా 'చేజూ9ి చేవోది 

సంగకల్పనయా భో క్షృత్వం న స్వల్ సంగ త్వాదిత్యర్షం. అధునా రథాదిభిర్హ ంశవ్యం 
పదన్నా కంక పూర్వక ము శ్రరవాక్యముదాహరతికె శ్చే త్యాదినా. శరీరస్య (ప్కక్ళ 

త'క్వే౭_వ్యవ్య_క్షపడేన ప్రధానం గృవ్యాతామిక్ళ్యత ఆవహ=_శకృ య వీవేతి. నవం 

ర 
శాఖినాం సృకషకమవ్య క్తశ జై 

త త్తక్స)త్యయే ప్ర నిద్దక్వాల్ ఆనుమానికం ఆనుమానగమ్యం [వ,ధానమ య్యేశేషోం 
చేన పఠ్యక ఇతి అశబ్దత్వమనిద్ధమిపే 'చేదితి భూర్వః 
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యాపరివారాయ. తత్రేం ది యమనో బుద్ధయ స్తావత్చూర్వ గ్రహా 

సమానశబ్దా వవ, అన్హాస్తు యే శభాదయో విషయా ఇంద్రియ 

హయగోచర తన నిర్దిప్టా స్తేషాం చేండి ద్రియేభ్యః పరత్యం “ఇంద్ర 

యాణాం చ గవాత్వం విషయా ణా మలి గవాత్వ మితి శ్ న శ్ = 

విష యేభ్యశ్చ మనసః వరత్వం, మనేమూ లతా దమం ద్ర, యవ్యవ 

వ. మనన స్తు వరా బుద్ధిః, బుద్ధిం హ్యారుహారి భోగ్యజాతం భో కా 

ముససర్చలతి, బుద్ద రాక" మవోన్సరో యస్నకఃఆకానం రథినం విద్ధీ తి రథ 

వ. టీ ప్తః , కుతః, ఈ ఆత్త శొబ్దాతి భో కుళ్చ భోగోపకరణాశ్చరతోంప 

స త్తే, మహా త్తషం చాస్య సామి త్యాదువపన్నమ్, అథ వా “నునో 

మవాోన నృతిర్న్రవ్యః పూర్చుద్ధిః భారతం పరు సృజ్ఞా సంవిచ్చితిక్రైైవ 

ప్రత్ పరిపఠ్వతొ ఇతి స స్తృృతేః “యో బృవ్లోణం విదథాతి 

వేదాంక్చ 1 తస్తా పతి చ శ్రుతేః క! 

జో టం అ నక (వృకరణం శోధయిత్వా శరీరస్య ప 

అర్థానాం ఫూర్వమను _క్రిళంకాం వారయన్పరత్వ మువపాదయ శి అరా ఇతి. గృహ్హాంతి 

అనో ఇద జా అం య అర క్త - పరువవ బధ్నంతీతి గో ఇంద్రియాణి. తెపూం గ్రృహళ్వం విషయాధ్ర్ినం. అనతి 
— = విషయే తేహిమకించిక్క_రత్వాల్ , తతో గృహేభ్యః శ్రేష్టా అల్మెగ్ళడో విషయాః ఇతి 

అద్య జ జ నా బృహదారణ్బశే శ, వణాత్ . వరత్వం శైహానిప్రాయం, న త్వ్వాంతర లనేతి భావః. 

సవికల్పకం ర్డునం మనకి నిరిషికల్పకం నిశ్చయా త్రి "కా బుద్ధికి, ఆత త్య శభాత్స వవ బుద్ధ? 

పరక్కి వ వ్ర క్యభిజ్ఞాయత ఇతి శేషః. హిరణ్యనర్భా ఛు దేన బృవాదివదవేద్యా సమషిబుద్ధి 
రృవానొర్యాహ అధ వేలి. మననశక్షిః వ్యావీనీ భావినిశక్చయః బ్రృహాత్తా భోగ్య 

వర్దాశ యః తాత్కా_లికనిశ్చయః కీర్తిశ_క్రి; నియమనశ క్షి తై శ్రై కాల్యనిశ్చయః$ సంవి 
నఫివ్యంలికా చిదధ్యస్తా అతీళస ర్వార్థ గ్రా గాహిణ్ సమష్టి బుద్ధిిశ్యర్ణ హిరణ్యగర్భ నే సాయం 

బుద్ధిర స్తీక్యక్ర కృ శ్రుతిమావా==య అలి. నన్వవృక్ళ'తా సా కథముశ్యే తదుకౌ చ 
బధాశేన ముపరాద్ధమిక్యక ఆవా---సా చేట పారుక్ పృథక్. పూర్వం వ్వ గ్రప్రీబుద్ధ్య 

వమ్$, సిద్ధాంశన్తున సృథానకమ్. కుత శరీరరూవకవిన్వ స్తగ్భహీ లే; “శరీరం రథ 

మవ తు” ఇత్యస్మి న్పూర్వవాశ్య శరీరస్య రథరూవకేణ విన్న స్థన్య కల్పతస్యావ్యక్త 
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828 రత్న వప్రభాభూషి. తే, శాంక రబ్రహ్మసూ త్రభా మే [అం 

గృహా ణేనైవ గృహతా సతీ హిరుగిహోపదిళ్య లె, తస్యా అపి అస్త 

షె ళా ॥ ఇం న అరల ం ద 2 అ క అం 

దీయా భో బుద్ధిభ వి పరతోో (వప _ల్తి8. ఏతన్మం స్తు కయ వరమాత్మే 

విషయి జె వ పరణ పరుష గపహాచేన రధిన ఆత నో గహణం ద,ప్వవ్న్నుం, 
© డబొరి 

వవవూరత సు పరమాత విజానాత నో శ్వేదాఖావాత్ . తచేవం శోరీర. 
త ప దా జు 

మేవ కం వరిశిష్యులే, తేష్విత రాణం ది యాదిని వ కృతా న్యేవ వరమ 
ద తి అ రా తి 

వదదిద రృయిపయా సమను కామన్పరి౪ప్యుమూ చే నెవోనెనావ్య క్రళ్ బైన 

జ జల — అ ష్ వ్ర 2 ల _ె 2 

వరింపన్టైిమ ణం వకృతం శరిరం దర్శయలితి గమ్వలె. | శరీరం ద్రియ 

మనో బుద్జివిష య పెదనాసంయు కృస్వ ప్యావిదాస్థవతో ' భో క్షు కరి 

రాదీనాం రథాది రూపకకల్పనయా సంసారమోాకు గతినిరూపళాన ప్రత్య 

అద్య 4 (RK ఆత < నే 

గాత్త బృహావగ తిరిహ వివతు ఆ. తథా చ ఏష సర్వేషు భూ తష 

గాఢ త్తా న పృకాళ లె, దృళ్వ ల తగ యా బుద్ధ్యా సూవ్యయా 

ఉర జ శ్రి జ బన ఇరగ ్న జ అర లు న్నా _ 

సూత్షృదర్నిఖ రతి. వైఫ్టవస్య పరమపదస్య దురవగ మత్వేము క్వ తదవ 

న € ష్ Von a 

గమార్భం 'రవూగం దర్శయతి యచ్చేదాషజ్మనన బ్రాక్ల_స్తదగ లక్ష 

ఆత ని, జానమాత ని మహలి నియచ్చె తృద్య చ్చే చ్బాంతే ఆత నీతి. 
ఆది ఠా ధే ఆం 9 జి 

ఏతదు క్షం ఛవతిఎఎవాచం మనసి సంయచ్చేత్ . వాగాది బె హాఫ్టం 

న్న దా న షు ౫ అద ర్యా గావ్ 
రి 

ద్రియ వ్యాపారముత్స ఎనీ మనోమాల్రై,ణ వతి స్టెత్. మనోజఒవీ 

విషయవికల్పాఖిముఖం వికల్పదోషదర్ననేన జ్ఞానశబ్దోదితాయాం 

బుద్ధావధ్యవ సాయస్వభా వాయాం -ఛారయీత్ . తామ
వి బుద్ధిం మహ 

ఛేజేనో-క్తా తతో భీచేన పరక్వముచ్యత ఇక్యర్థః. తర్హి రథరధినా ద్వా పరిశీ మో 

స్యాళాం శేత్యాహనీకేసీం స్తీ ఏతి. అతో రథ వవ పరిశిష్ట ఇ త్యాహ---తే చేవ 

మితి, తేషు ఫూరోర్ర్టేమ షట్స దా స్టేష్విత్యర్థః: పరిశేషన్య ఫలమాహ ఇత రాణోతి: 

వేదో=యమితి శేషః. దర్శయతి చేతి సూ త్రభానో వ్యాఖ్యాత$ కిం చ బ్రహ తే 

కత్వపరే గ్రుంలే శేదవాదినాం శ థానవాదినాం వ, ధానస్యావకాళ్ నా స్తీ 

త్యావా =శరీశే త్యాదినా, భోగో వేదనా, కాఠక గ ంధనై నక్య తాత్ప రే గూఢత్వ 

శబ్దేన గృహీ'తేః గ్రవాణాత్ . కథం తచ్చబ్దగ్ర్రావ్యాం శరీరమిత్యత ఆహ---దర్శయతి 

చ. వూర్వాషరవాశక్యసందర్భః వర్యాలోచ్యమాన జాచి క్యేన ప్ర కృతం శరీర మేవా 

వ్య క్తశబ్ద్బ్రైావ్యాం దర్శయ శీ క్యర్ణ 8,0 
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తాతని భో_క్షర్యగ్వ్యాయాం వా బుద్దౌ నూశతాపాదనేన నియ క్మని భో_క్తర్య్యూ న్ సూక్యతాపాదనేన నియ 
మోన పహోంతం ఆ స్వత్మొానం శాంత ఆతని పకేరణవతి వరన న్ఫురుమె 

తె - ఊత ఓ - 
వర స్యాం కాష్టాయాం పృతిష్థావయేదితిచ. తచడెనం ఫూ ర్వావరాలో చ 

నాయాం నా స్హ వత్సర పరపరిక ల్పితస్య వ,థానస్యావ కాళ ఓ 

సూ, సూక్ష్సర్థ తు తదర్హత్వాల్ . రి 

& _కృమేతత్ప్రకరణపరి నె హె ఫ్యాం శరీరమవ్య క్షశబ్దం న ప్రథా 

నమిత్కి వదమిదాసీమూళంక తేక భమవ్య_క్షశ భార్హ్యతషం శరీరస్య, 
యావ తా సూలత్యత్స్ప్భ తరమిదం శరీరం వ్వ 

వచన_స్త (వ _క్షశ్ బ్ద అతి. ఆ ఉ త్తరముచ్య లే_నూతం కోవా కార 

కకాత్శనా శరం వివత్యు తే, నూతస్యావ్య_క్పకబ్దార్హ త్వాత్ . యద్యపి 

స్థూలమిదం శరీరం న సయమవ్య_కశ బ్బమర్ష్హ్హతి, తథాపి తస్య త్య్యారం 

కం భూతనూక్న్షమమన్వ క్రశ్ బ్రమరక్షతి, సృకృ్చలతిశ బ్రళ్చు వికార దృష్టః 

యథా 'గోఫిక్నీ9ిణిత మత్పరిమితి. తథా శ్రుతిళ్చ 'తచ్బేదం తర్ష్హ్వ 

వ్యాకృత మాసిదితి. వద మేవ వ్యాకృతం నావురూవవిఖిన్నం జగ 

తాగ నస్థాయాం పరిత్య_క్షవ్యాక్సుతనామరూపం ఏజళ _క్ష్య్వవస్థమవ్య 

_క్షళ్ బ్దయోగ్యం దర్శయతి. 

శే యత్వళ్ఞాన హేతు యోగవిధయో లింగాని సంతీత్యాహ---తథా వైప ఇత్యావినా, 

_ ae కా ౧ Tete సన ద్ధి ం ఆగ్రాన్ట్ సమాధిపరి పౌకజా, వ గిత్య త్ర, ద్వి తీయాల 'పళ్భాందసం, మనసితి. దైర్హ కంచం 

9౬ శంకో త్తర ల్వేన సూత్రం వ్యాచ శ్హే---ఊ క్ష మెతదిత్యాదినా. కార్య-కారణ 

| జ ' - రక్ యోర భే డాన్తూల పృకృలివాచకావ్య క్తశశ్షున వికారో లత్యుత ఇత్యర్థః. గోళిరోవి 

యా ౧ శ 
కానై 8 పయోాళీ? మత్సరం సోమం (క్రేణీత శీతం కుర్యాదితి యావల్ . క్రీజ్ 

పాశ ఇతి ఛాతోర్లోటీ మధ్యమపురుషపబహువచన మేతత్ . అవ్యక్రాళ్తనా కార్యస్యా 

వ్య క్షశబ్దయోగ్యల్వే మానమాహ--శ్సుతిశ్చేతి. తర్హి ప్రాగవస్థాయాం. ఇదం జగత్ 

అవ్యాకృతమాసీల్ వో కిలేశ్యర్థః, బీజరూ పాశ _క్టిః సంస్కారస్తదవస్థః 

నను స్థూలశరీరస్య వ్య కశ భై ర్హ్హస్య కథిమవ్య క్తశహ్రైార్హత్వమిత్యత ఆహా | 

దర్శయతీళ్యనుషంగ:. తుశబ్దః కం కానిరాసార్థః. న్థూలశరీరారమ్మకం భూత 

సూత్మం కారణమవ్య క్షశ బైన దర్శయ తి. కుతేక కడర తాల్ అవ్య క్షశ వార్ల త్వా 
లీ ళ్ గ ల టై వక ర న చే త్ 

విత్యర్థృః నోభి శ్రీ త మత్ళరమ్ ఇ త్యాదివశ్చ కృతి వాచకశ బన వికార లమ్యళత 

ఇతి. భావః. ‘ “ ' 

ర్ల 



880 రత్న ప్ర భాభూబి తే, శాంకర ద్రిహనూ త్రభామ్వే [అ. ౧. 

సూ, తదథినత్వ్యాదర్థ్యవల్ . 3. 
అత్రాహ__.యది జగదిదమనభివ్య_క్తనామరూపం బిజాత్మకం 

ప్రాగవస్థమవ్య క్షళ భార్య మభ్యుపగ మ్యే త; త దాత్మనా చ శరర స్యావ్య 

వ్య కృళశ్రార్ద్హత్వం పృతిజ్ఞాయేత. స వవ తరి వథానకారణవాద 

ఏవం సత్య్వావ ద్వేత. అనసై్యైవ జగతః ప్రాగవస్థాయాః దృథానక్వేనా 

భ్యుపగమాడితి. అత్రాచ్వలే--యది నయం స్వతంత్రాం కాంచిత్చాాగ 

వస్థాం జగతః కారణ తనాభ్యువగ చేమ సృసంజయెమ తదా వ్రథాన 

"కారణవాదమ్. పరమేశ ఏ రాథ నాత్సియమస్తాఖిః (ప్రాగవన్ధా జగతో 

భ్యువగమ్య లె న స్వతంత్రా. సాచావళ గ్థిమభ్యువగంత వ్యా అర్థవతీ హా 

సా.న హి తయా వినా పర మెళ్వరస్య నష్ట్రత్వం సిద్ద్యతి, శ్ర _క్లిరహి 

తస్య తస్వ ప్రవృత్తే వవ _త్తెక. ముక్తానాం పునర నుత్పత్తికుతః? విద్య 

యా తస్యా పీజళ శ్రేర్టావోత్ .అవిద్యాత్తి కాహీసా బీజళ_క్రిరవ్య_కళబ్ద 

నిచ్దేశ్యా పరమేళ్వరాశ్రయా మాయామయీ మవోసుషు_ప్రిి య 
స్యాం స్యరయాపవ్రతిబోధరహితాశ్నేర తే సంసారిణో జీవాః. తదెతదవ్య 

జగ అస —) 3, అపసిద్ధాంశశంకో త్తర తేన సూత్రం వ్యాచ శ్ష---అత్రా బా త్యాదినా, 

తర్హి తదా, ఏవం సతి సూక్త శబ్టిత ప్రాగవస్థాభ్యుపగ మే సతి, ఈశ్వ రే కల్పితా తన్ని 

య మ్యేత్యంగీ కారా న్నా పసిద్ధాంత ఇత్ఫావా--ఆత్రొచ్యత ఇత్యాదినా. కూటస్థ 

అద అధ ఆద 9 శై శ బ్రహ్మణః సృష్ట ఎ్రకేఏిసిద్ధ గ్రర్గమవిద్యా స్వికార్యేత్యు క్షం బంధము క్రివ్యవస్థార్థమపి సా 

స్వీ కారే త్యాహ---ముక్తానామితి. యన్నాశాన్లు క్షిస్సా స్వీకార్యా తాం వినైవ 

నృషమా ముక్తానాం పునర్చం ధాప స్తెరిత్యర్థ3. తస్యాః వరకల్పితస శ్యస్వకం కృ ప, ధానా 

ఆ ఏలక్షణ్యమావాఅవి ద్యేత్యాదినా. మాయామయి (వ్రసేద్ధమాయోవమితా లోశే 
. ల ర మాయావినో మాయావత్పరతం ల్రేత్యర్థః. జీవ భేదోపాధి ల్వెనాపి సా స్వీకాళ్యేళ్యా 

వహామహానుషు ప్పిరితి, బుధ్ధ్యాద్యు పాధి ఛే దాజ్జీవా ఇతి బవూ క్రి; అవిద్యాయాం 
_ ణ్ శుతిమప్యావాశ దేకదితి. ఆకాశపాతుత్వాదాకాశః జ్ఞానం వినా అంతాభావా 

నను భూతసూమావ్యక్తాంగీ కారే తవైవ ప్రథానర్వేన సాంఘ్ష్యైరంగీకృత 

త్వా క్తద్వాదః ప్రైవ్హ ఇత్యత అవా 
న స్వతంత్ర ప్ర ధానవాదో ౬ స్మాభిరంగీకృత 8. కస్తాత్ ) కదధీనశ్వాలత్ ఈశ్వరా 



పా. ౪.) ఆనుమానికాధికరణమ్. ౧. సూ. ౨. BE) 

చ కచిదా కాళ శబ్ద నిర్షిష్టం'వతస్మెన్ను ఖల్వత రే గానా కాళ ఓటతళ్చ 

ప్రోత న్పెతిశ్రు త. క్వచిద యర ళష్టోదితం'అత్, రాత్చరతః వరింతి శ్రుతేః, 
గ్యదిక్హాయేలి ? సూచితం “మాయాం తు ప వకృళిం విచ్యాన్నాయినం తు 

మహహేాశ్వరిమితి మం త్రృవర్షాత్ . అవ్య శ్రా హసా మాయా తత్వగన్యత్య్వ 

నిరూవణస్యాళక్యత్యాక్ . తపదం మహతీ; పరమవ్య క్త కృమిత్యు_క్త కం 

అవ్యక్త కవ వభవత్వ్యాన్మ హత్య యదా సారణ్యగర్భిబుద్ధిర్మ హోకా యదా 

తు జీవో మహాం _స్తదాపృన్యక్తాధీన త్యాజ్లీన భావస్య నుహతః వరమ 

వ్య _కృమిత్యు_క్ర కమ్. ఆవిద్యాహ్యవ్య కం, అవిద్యావ లె చ జీవస్య 

సర్భస్సంవ్యవహారస్సంతతో" వర్తతే, తచ్చవ వ్య క్షగతేం మహతః; వరత్వ 

మ భేదోవచా రా_త్పద్వికా శే గొరీ"రే పరికల్ప లే. సత్వ వీ  రిరవదింద్రి, 

యాదీనాం తది కార తావి శే మే. శరిరనై సవా భేదోవచా రాదవ్య క్త 

శబ్ద ల్వెన గృవణమిం ద్రియాదీనాం స్వశ్ బై రేవ గృహీత త్వత్ , పరి 

శిష్ట త్వాచ్చ శరిరస్వ. అన్వేతు వర్ణ యంతి..దిగవిధం హి శరిరం స్టా 

లం నూత్నుం చ. స్థూలం యదిదమువలభ్య తే, సూక్షుం యదు_త్తరత్ర 

వత్య లే, 'తదంతర ప్రతివత్తౌ రంహతి సంపరిష్ష_క్షః ప్రళ్ననిరూవణా 
భారమితి. త చ్చోభయమవి శరీరమవి శ పూత్చూర్వం రథ త్వెన సంక 

దతరం, విచిత్ర కారి త్వాన్గాయేతి "భేద ఇదానీమవిద్యాయా బవ భేదాన్యత్వాఖ్యా 

మనిర్వాచ్య తేనా వ్య _క్షశ భార్హ తక్వమాహ=అవ్య శ్పేతి. తస్య మహతః పరత్వం కథ 

మిత్యత అహ---తదిదమితి. యదా బుద్ధిర్మవోంస్తదా తభ్రైతు త్వాశ్చరత్వమిత్యన్వయ,, 

వతివింబస్యో పాధివరతం త, త్వాదు పా భే; (వ, తిబించాత్స్పరత్వమాహా---యదాత్వితి, 

చాతుం నుటయతి అవి ద్యేతి. అవ్య క్తన్య వర ల్వే2_పి శరీరస్య కిం శాతం తదా 

పాత చ్చేతి. నన్వింద్రియాదీనామఫ్యుక్రా భేదాదవ్య క్షత్వం వరత్వం చ కిమితి నో 

చ్య లే? తత్రాహ---నత్యవీతి. సూ త్రద్వయన్య వృత్తి కృ ద్వ్యాఖ్యానము స్థావయతి-_ 

ఆ న్యేత్వితి. వంచీకృళకభూతానాం సూతా అవయవా; స్టూలదె పారంభి కా. సూ త్ర 

శరీరం పృ తిజీవం లింగస్యా శయ ల్వేన 'నియతమ స్తీత్రి వమా లే. బేహాంతరప్రావ్లా శే 
యుకో సతి పరలోక మిత్యర్థ 8. కణం తన మవాతో జీవా శ్పరత్వమిన త్యాశంక్య 

థీన తాదవ్య కన్య. తర్హి ఈశ్వరాడేచాస్తు జగదుత్ప ర్రిః, గిం "లేన; అత అవాఎజ 



నిక2 రత్న, వ భాభోషి లే, శాంకర బ్రహసూ త్ర భాప్టే [అర 

_ర్లితమ్, వ్రహ తు సూత్షమవ్యు క్ష కశ శాన పరిగృహ్యూ లే సూవ్షేస్యావ్యు క్ష 

క చ్చార్డ ఈ-తత్ తదథీన త్వొచ్చ బంధమోతవ్యవవారస్య జీవా త్పస; 
ఈలా 

వరత్వమ్, య థా అర్ధాభనత్యా దింది ద్రైియన్యాపార ౫ స్యెంద్రి, ది యభ్యః పర వర 

త్యమన్తా గామి లె స్త్యతద్న _కృవ్యమనవి శ వే వణ శరిరదన్టయస్య వూర 

త్ర తే రథ తేన సంకీ క్రితక్వార్,, సమానయోః ప వ,కృతత్వపరిశిష్టత్వ ౦ యో; 

కథం సూత్ను మేవ శరీరమిహా గృహ్మతే న వునస్థ్పూలమపితి. ఆమ్నా 

తస్యార్ధం ప్ర వ తిపత్తుం వ్రఖవామో నామ్నా తం పర్వను యో క్తుమె. 

ఆమ్నాతం చావ్య క్ష క వదం సూత్ష మేవ ప్రతిపాదయితుం శ్రక్నొోతి 

నేతరద్భ్య కతా తనే న్ట్తీ 'చేన్నవక వాక్ళతా ధీనత్యాదర్భప
 ప తిప త్రై 

న హీమే పూరో Se: కై ఆమ్నా తే ఏక వాక్ క్య ల"మనాపద్
య క౦చచిదర్హం 

వతిపాదయతః ప ప్రకృతవోనా ప్ర వ కలప, క్రియాప్రసంగాతి . న చా 

కాంచూమంతశణైక వాక్యతప్ర తివ త్తిర స్త, త తావిశిబాయాం థరీర 

దషయస్య గ్రాహ్మ్యల కాంకాయాం యథాకాంతుం సంబం ఢె=న 

భ్యుపగమ్యమా నే ఏక వాక్య లైవ బాధితా భవతి కుత ఆప్నాతస్యా 

ద్వితీయసూ త్రం వ్యాచ్చా -షీ__-తదధీన త్వొాచ్చేతి. ఆర్భవదితి, సూ త్రన్గదృషైంతేమా 

హయ తి. త ద్వ్య్యాఖ్యానం దూషయ తితెరితి. అవ్య,క్షషదబలాత్స) కృత మపి 

స్థూలం త్వజ్యత ఇతి శంక లే_అమ్నాక స్వేతి. ని కార్థబోధకానాం శద్దానాం మిథః 

ఆకాంతయైక స్యాం బుద్ధావా రూఢక్వ మెక వాక్య తె, వ మే తస్యా అభావాత్చు- 

తోజర్థబోధ ఇతి సమాధల్తేణేశి. తాం. వినాష్యర్థ ధీ$ కం న స్యాదిళ్యత ఆహా 

నహీ పాతి, శరీరశ బ్రేన రూఢ్యా స్థ సూలం ప సృకృకం తస్య హానిర ప పృకృత స్య భూతనూత్త స్యా 

-వ్య క్తపదేన గ్రహ ణమన్యాయ్యం స్యాదిశ్యర్థకి. ఆ స్ప్వేక వాక్య లేత్వత ఆహన వేతి, 

తతః కిం తట్రైహ-శగ్రే లిం ఆశాంచమయాో వాశై. ్ఫకవాక్యల్వే సతి వ్రృకృతం శరీర 

దర్వయమప్యవ్య క కవచేన ్రహ్యామా శాంకాయా స్తుల్ఫ్భత్వాదితి భావః, అసత త నిశ్చయ 

శుద్ధికి తదర్థం స సూత్త మే వా కాంకీశం గ్రాహ్యం. తస సూక్త క్వేగనాశ్రాభదే దన గ్భహీ 

తస్య దళ ధ తాల్. స్థూలస్య దృవ్పదౌర్లంఛ్యాదినా లశునాదివదనాత తృత్వథి వై రాగ్య 

అర్థ వత్ . “మాయినంతు మ హూ ళ్ష్టరమిి ఇతి శ్రుతాపవ్య క్త స్యేశ్వరసహ శారి త్వావగ మా 

"త్స యోజనవదవ్య క్తమి త్యర్థఃః 



పా. ౪.) ఆనుమూనికాధికరణమ్. ౧. సూ. ౪౮. 8ికి8ి 

8. నచెవం మంతవస్టిం దుశ్శాధ త్యాత్సూత్మనై రివ న రి 

హాణాం, స్టూలస్యు తు దృష్ట టీభ త్పతయా సుశొ ధతాషద్ల ) 

: హ శోధనం కస్ట చిద్వివమ్యీ లె, న పవ్యాత్ర, 

ధనవిథాయి కంచిదాఖ్యాతవ స్తై అనంతరనిర్దిష్థ త్యాత్తు కం “తద్విప్లోః 

హ వివత్యులే. తథాహాదమస్థాత్చరమిద మస్తా 

మానికనిరాకరణొ వవ త్రై సథానావమాస్తున నః కంచిచ్చిద్య త. 

మ "జ్ ద సూ పైయ ఆప్వవచ నాచ్చు. ట్, 

జ్లేయల్వేన చ సాంఖ్యక వ్రృథానం స్మ ర్యతే గుణపురుహోంతర 
. ఆ రాం ద అప దం క్ వ లో ల శ్ర యి, ళ జనా ర్కే_వల్యమితి వదగ్శికి నహ గుణస్వరూ వమజ్ఞ కా గుణభ సి 

మవజువ వాంంతగ “60 జాతుమితి. క విభూతిని ఇష పా ప వురుషస్యాంతేరం శక్రం జ్జ తుమితి ప్షచిచ్చ భూరి అ షయ 

కు న యై స రంత. రు వ చ ల వ,థానం జై నముమితి స రంఆ. న చెదమిహావ్యు కం డయ నోచ్య లే, 

వదమాత ౦ హ్యావ్యు కశ జో సెహోవ్యు కం జ్లాతవ్యము పాసత వ్యం వలె 
ట్ "ది తీ" హః 

యోస్సులభత్వాదితి శంక తేన చేతి. దృష్టా బీభత్సా నృుణా యసిక్ తస్య భావ 

సతా _స్తయేతృర్థ 9: దూషయతి---యత ఇతి.వై రాగ్యాయ కుద్ధిర త్ర న వివక్షీ ఆ? విధ్య 

భా వాల్. కింతు వెప్పవం మవరవుం వదం వివవ్నీతమితి తద్దర్శ నార్థం (వకృతం స్థూల మే 

వావ క్షవదేన గ్రావ్యామితి భావః. కిం చ సూత్ష్మస్య లింగాంతః పాతిన ఇంద్రియాది 

లం స అర్య అ స జ గ దా = = 
గృహాణొనై వ గృవహాణాన్న వృథగవ్య క్తశరీరవదాఖ్యాం గవ రిం అభ్యు ఎత్యాహ --- 

శో చ = నవ ల అష్ ఏ ర ఆత్రావ్య క్షం © భానం చేత్యక్ర వా త్వంతరార్థం సూత్ర మ్---స్ట్రాయ 

క్వేతి. స త్వ్వాదిగుణరూ పాత్స) ఛా నాత్పురువ స్యాంళరం 'భేదన్తన్య ద్ఞనాదిత్యర్థ క. 

2. జ ది జ జే న్ అక్ అ గం అన 6 = 
నహి శక్యమితి చ వదద్భిః (వ థానం శ్రేయ ల్వేన స్మ్రర్భత ఇతె సంబంధ$. న కవలం 

వ జగ ళన ర న్న, న్ా ల అత ఛేద వ్రతియోగి ల్వేన ప్రథానస్య జ్రేయళ్వం (తెరెప్టం కింతు తస్మ్ఫోపాసనయాణిమాది 

ప్రా పయే౭.పీ త్యాహ---క్వచిచ్చెతి. జ్ఞునవిధ్య భా వేఒవ్యవ్య క్త వదజన్యజ్ఞూానగమృత్వ 

అవ్యక్తం న 

వృథానపురు 

థానమిత్యత "బాత్వంతేర మాహా 
w 
షవి వేక్నాల్మై-వల్యం వచద్భ సాంఖై గ్రపే యక్వేన పవ్రభానమఖి 



వీ రత్న ప్రృభాభూషి తే, శాంకర బృహూనూ త్రభా మే [అ. ౧. 

వాకర్ణిమ నీ న ణానుపదిషం వచొర్షజానం ఫురుపార్గమితి శకం పతి 
( ఆరి ౬ థి యి ( ల 

వత్తుమ్, తస్తాదపి నావ్య_క్షళ్ బ్లేన వథానమభిథీయ లె. అస్తాకం తు రథ 

రావకక ప్పళ రీరాద్యనుసర ణేన ఫోక్ రేవ వరనుంవదం దర్శయితుమయ 
షా ౦ వద 

మువన్యాన ప్రత్వనవద్యము. 

సూ. వదతితి చేన్న ప్రాజ్ఞో హి ప్రకరణాత్. ౫. 
అత్రాహ సంఖ్య సంక వచనాదిర్యసీద్ణం కథం శ్రూయతే 

వాధ_త్తర త్రావ్య కృళ బ్దోదితస్య ధృథానస్య ప్రైయత్వవచనం అళ బ్లమ 

స్పృర్శమరూ పమవ్యయం తభారసం నిత్య్వమగ ౦ధ వచ్చ యత్, అనాద్యు 

నంతం మహతః వరం ద్రువం నిచాయ్య తం మృత్వుముఖాత్చ) 

ముచ్చతి ప్తతి. అత్ర హ్రీం యాద్భశం శబ్లాదిహనం వృథానం మహతః 

పరం స లే” నిరూవితం తాద్భశ మేవ నిచాయ్య తన నిరిషం తసా 
అ దట డా 

త్స) థానమే వదం త్రదెవాన్యక్షళ బ్లనిర్టస్ట్రమితి, అత్ర బ్రూమః—_ నేహ 

అ “ అన ర్ య క వ్రథానం నిచాయ్య ల్వేన నిర్టష్ట్రం ప్రాజ్ఞ వాహ పరమాత్ర” నిచాయ్యా 

తేన నిర్దిష్ట ఇతి గమ్య లె. కుత ప వ్రకరణాత్ , పాజ్ఞస్య పా ప్రకరణం 
ది 

వితతం వర్తలే Ee పురుబాన్న పరం కించి తా కాష్టూ సొ వహగతి 

రిత్యాదెదర్శనాత ఏవ. సర్వేషు భూ లేషుగూఢో తన వ, కాళ తి ఇతి 

మార్గికం జ్లేయత్వమ స్పిత్యత ఆహ---న ఇానువదిస్టమితి. ఊపదిష్టం హి జ్ఞానం ఫల 

వదితి జ్ఞాతుం శక్యం నిష్ఫలసో్యోవ దేశా యో గాదవ్య క్రస్య చ జ్ఞాగానుపదేశా క్సఫల 

జ్ఞానగమ్య త్వాసిద్ధిరిశ్యర్థః. ఫలితమాహ---తస్తాదితి. సాం ఖ్యేష్టసఫలజ్ఞానగమ్య త్వావచ 

నాచ్చేశ్యర్థః. నను కరీరస్యాపి ర్రేయత్యాను శ్రే సే కథమిహ గ్రహణం తత్రాహ---అస్తా 

కం త్వితి. అస్మిన్మ లే విష్ట్వాఖ్యవదనై గకమ్యైవ శ్రేయళ్యా శ్రద్దర్శనార్గ్నువ్య క్ష కవచేన్ 

శరీరో వన్యాసో యుక్త ఇత్యర్థః. 

>. సాధారణశబ్ద్బనూత్రాన్న పవ ధానన్న ప క్నఫిజా సార లింగస్నానుక్నా? నియా మవ ధానన్య ప్ర క్యభిజ్ఞా; స్తారలింగస్యాను క్యా 
ధీయలె. న ఇాత్రావ్య క్షశబ్దమ్మా తృ మంత రేణ జ్ఞాక వ్యమవ్య క్షమితి వచః నమ స్తీ, 
అతో స్టాయత స స గఅవరనాత్ తసభిధానాల్ నావ్యకక్త (అ) వ్ర, ధానమిక్యేర్ణః. 

ను య త్వావచనమనసంగత మి త్యాశంక్యావా== 

‘ De 3 5 
మువా ౩ పరం ధ్రువం నిచాయ్య ఇత్యు _శ్తర వాక్యమవ్య క్తశట్టిళం వ, భానం 



పా. ర ఆనుమానికాధికరణమ్. ౧. సూ. ౬. ఏ8ర్ 

న దుర్తానత్వవచ నేన తన్వైవ శ్లేయత్యా కాంట్ ణాత్. య చ్చెద్యాజ్బ 
యా 

రీ |. గ రయం రాలి వ 
నన ప్రాజ్ఞ ప్రతి చ కజ్జనాయైన రా గాడిసంయమస్యు విహుతతా(న్న 

త్యుముఖప, పు మోతణపలత్యాచ్చ. నహ ప పృథానమాత్ర 0 నీబాయల్టి 

మృత్వు నుఖాత్స ముచ్యతే వతి సాం శ్రైైష్యుతే చేళసాత్తవిజ్ఞానాప్ట 

మృత్యుముఖాత్ప్స్రముచ్యత ఇతి తేపామభ్యువగమః. సర్వేషు చ 

వేదాంలేషు ప్రాజ్ఞ నై వాత్తనోఒళబ్టావధర్మత్వమభిలవ్య తే, తస్తాన్న 
వథానస్యాత్ర, శ్రయత్యమవ్వు క్షళ బనిర్జిష్టత్వం వా, 

సూ, త్ర యాకామెవ 

చైనముపన్యాపః ప శశ. ౬, 

అతళ్చ న వ్ర థానన్యావ్యు కృళ్ బవాచ్వత్వం శ్చేయత్వం ద్ 

యస్తా త్ర యాణామేవ వదాన్థానామగ్ని జీవపరమాత్మ నామన్నీ౯ గ్రంఖే 

కఠనరీషు నర వ్ర చానసామన్థ్యాద్య కృవ్యత ఇరాపన్యాలో దృశ్యతే, 

లి తద్విషయ వవ చ పృశ్నోకి, నాతో 2.న్వస్య వ్ర ఉపన్యానో బాసి, 
Cc “NK ౧ x 92. nN 2 త్ తావత్ సత్వమగ్నిం సఏక్ల ౪ మ ధ్యేషిమృతో్యా వ్రృస్రూహా తం 

మకాభావాదితి తాత్సర్యలింగో_క్టిమాశంక్య నిషేధ తి_వద లీని. అత్త హి తాదృశ 

మేవ నిర్దిష్టమి త్యనయః, స్పష్టమన్యల్ . 

౬. కించ్యాత్త కఠవల్థ్యాం వ, ధానస్య (వళ్ల త్తరయోరసత్త్వా న్న గృహాణ 

మి శ్యావా= త్రయాణామితి. మృత్యుశా నచికేళసం వృతి త్రీన్వరాన్వ ణీ క్వేత్యు 

కే తృయాణామేవ ప్రళ్నో నచికేతసా కృళః ఉఊవన్యాషళ్చ మృత్యునా కృతో 

నాన్య స్యేత్యర్థః- వృశ్న త్రయం క్రమేణ పఠలతి--త్మత్క తావనితి, హేమృత(ోో! న 

మహ్యం దత్తవర_స్త్వం స్వర్ల హేతుముగ్నిం స్మరసి ప్రేలే మృతే దేవాదన్యో2- స్తీ న వేలి 

క్లేయ ల్వేన వదతీతి చల్, న రాజో హి పరమాత్తా హీ నిచాయ్య తేన నిద్లిప్టక న 

ప్రధాన్. కస్తాల్ . పురు పోన్న wl కించిత్ ” ఇళ్యాద్యాత గ్రకరణాది త్యేర్థ 8. 

ఇతశ్చ న (వ, ధానమత్ర గ్రావ్యామి త్యావా 

తృయాణా మేవ అగ్ని బీవవరమాత్శ నా మేవ. ఏవం ఉత్తర వాక్యవర్యాలోచ 



836 రత్న వ్రభాభూపి. తే, శాొంకర 

శొద్దథధానాయ మహ్య మిత్వగ్ని విషయః 

విచికిళ్చామను పే స్తీల్యేశేనాయమ_స్రైతి చెశే వతద్యిద్యామనుశీష్ట 

_స్త్యయాహం వరాణామేషవర స్పృతీయి ఇతి జీవవిషయః. “అన్వత్ర, 

న రాదన్న తాధ కాదన్యత్రాస్తాత్న్భ తాకృళాత్ , అన్యత్ర భూతాచ్చ . 
5] అల అగ ం దం జ 

ఛవ్యాచ్చ య త్తత్పశ సిసి తద్యదేతి పరమాత్మవిషయః ప్రశ్నః. ప్రతి 

వచనమపిలో శాదిమగ్నిం తమువాచ తస యా ఇష్ట్రకా యావతీ ర్యా 

యథా వేత్యన్ని విషయము, హంత త ఇదం ప్రవత్యూమి గుహ్యం 

బ్రహ్మ సనాతనమ్, యథా చ మరణం పాష ఆత్తాభవతి గౌతమ, 

'యోనిమస్వె పృవద్యం తే శరర తాయ దేహినః, స్థాణుమ న్యెఒనుసం 

యంతి యథాకర్మ యథా శ్రుతి మితి వస్టినహితం జీవవిషయమ్. *న 

దే అ 3 న న్ న లో అ 

జాయే మ్రియ ఆత బా వివళ్చి దిత్యాదిబహు ప్రపంచం వరమాత్మేవిష 

ఇం అద కరం... జ్య 5 41 లో ఉల 

యము. నైవం పృథాననిషయః పృశ్నో౭్తి అపృష్ట త్వాదనుపన్యసని 

Fs ఎ కరస స వివమయ:ః భవన్లో * 

యత్వ్యం త స్వెతి. అ,.తాహ-యోఒయ మాత్మ షయః ప్రశ a యుయం 
ND 

జి జయ్ న అ అలీ cy ward (3 శ = న్ "ర్ట 

ప్రత విచికిత్చా మనుష్య వ్రతం స వవాయమ్ అన్వ తే, ధరాదన్య గై 

౨ అయ! అస గ వ > అరా అయ ర అ ం 

ధరా దితి పునర నుకృుష్వు త్రై కిం రం? తతి 
౭నొ ఇ -యమ పూర్వః రు థః 

ఉస్ణావ్యత బ్రతి. కించాతస్ప ఏవాయం సృశ్నోకి పునరనుక్భషపష్టిక బ్రతి. 

సంశయో=ఒ సీ అత వతదాశ తత్త్వం అనందిగం జానీయామి త్యర్త ఇ, క మేణో తర 

అరు ఒల్లో 5 శ్రి పే. ల! అ 

త్రయమాహ--- ప్రతివచననుపితి, లోకెపాతువిరాణ తనో పాస్య త్వా స్లోకాదిళ్చి 

తో్యోడన్ని స్తం మృత్వురు వాచ నచికేత సే. యాస్ఫ ఏరూవతో యావ తీన్సంఖ్యాతో 

యథా వా క మేణాస్నిక్సీయ తే తళ్సర్వమువా చేళ్యర్భ క. హం తేదాసీం ఒర 
eh గొ 

మూరి బృహూవాశ్యేన జీవ పు్యశ్న్నాద్వ శృవహితీమపి “యథాచ మరణం ప్రాప్యే త్యాది 

వాక్సం జీవవిషయము త్తరం యోగ్య ళ్వాదిత్యర్థి 3. వాక్యార్థ స్తు ఆ తామరణం ప్రాప్య 

యథా భవతి తథా వక్యెమోతి ప్రృతిజ్ఞాయ జీవప,శ్నసోో త్తరనూహా---యోనిమితి. 

చరాచరచేహప్రాప్తై నిమిత్తమాహ--య భేతి. శ్రుతముపాసనం, సూశత్రే ఆద్యశ్చ 

"కారోయత ఇత్య న. వ్వం శృయాణా మేవోపన్యాసః (సృశ్నక్చ యతః అతో న 

, ఛానమవ్య క్తమితి సూత్రయోజనా. ఊక్త్హర్థం సూ శ్రమాతీ వతిఆ త్రాయాతి, 

క దళ ద్వౌ ప్రశ్నా పెతి వతద్వయే ఫలం వృచ్చతి---కించాత ఇతి. న_ప్పమ్య 

గ వ క్తవ్య ల్వేనోవన్యాసః* తద్విషయ వవ ప్రశ్నోషావి దృశ్యతే కఠవల్ల్యూమ్ా 



పా. 6.] ఆనుమానికాఫికరణమ్. ౧. సూ. ౬. 887 

యద్యూ చ్యేత తదా ద్వయోరాత్తవిషయ యోః వృక్న యో శేకతా 
ప్పక్తెరగ్ని విషయ ఆత్మ విషయళ్చ్ ద్యా'వేవ వ్యశ్నావిత్వతొ న వక్త 
వ్యం త్రయాణాం పృశ్నొోపన్యాసావితి. అథానో్యోఒయమవూర్వః 
వళ్న్ ఉహ్హైవ్యత ఇతి యద్యూచ్యేత తతో యక్షైవ వరప్ర దానవ్యతి 

ల శీ, ద నూ ాంం అధ కే వ్రశ్నాకల్పనాయామదొ మః, ఏవం వ్రృళ్నవ్వతినేశేణ వ్ ప్రృథా 

న్ వన్యాసక ల్పనాయామదోప.స్పా దత, అత్రాచ్వతె. నైవం వయ 

మివా వరవ్ర, దానవ్య తి రే శేణ స్మశ్నేం కంచిత్క_లయామ్మ, వాకో 

వక్రృమసామర్ధ్యాత్ . వరృప్రడానోషకృమా హీ మృత్వునచిశేతస్సం 
మాద రూపా వాక్య ప్రృవృ _ట్సిరాసమావ్నేః కఠవన్సీ నాం లత్యుతే. 

మృత్యుః కిల నచిోేతన పిత్రా ప్రహికాయ త్రీన్వరాన్న్రదదౌ, నచి 
"కేతా? కిల తేపాం వథ మేన వ రేణ పితు స్పామనన్యం వవ్రే, ది(తీయే 

నాగ్ని విద్యాం, తృతయేనాత్త విద్యాం, “యయం వ్రేతి ఇతి 'వరాణా 
వ్ స ఖీ గాడ్ Tar చుస వర్ల ఎ తయగతి లం గాం. తత్తే యద్యన్య శ్రే, ధర్యాదిత్యన్ = 

ఫూర్య్వః రన్. శ్ స్టెత్ తత వర పృ దానవ్యతి ర శేణావి 

ప్రళ్నీక ల్చనా ద్యాక్యం బాధ్యత. నను వుష్టవ్య ఇ దాదవూరో్యో ఒయం 
పృశ్నో భవితుమర్హ్యతి, వూర్వో హీ దృశ్నో జీవవిషయఃఖ యేయం 

E తసి అత్మ చ పకత్షద్వయేడ.వి కిమత్యర్థ3. (పకకే నూత్రాసంగతి$, భేదేేవృ ధా 

నస్య శ్రాతక్వనిద్ధిరితి పూర్వనాద్యావా---స నీవేత్యాదినా. వ్రక్నెక్యవతమాదాయ 
సిద్ధాంత్యాహ_అత్రోచ్యత ఇతి. యేన వ్ర థానసిద్ధిస్సా దితి శేషః. చతుర్ధ ప్రశ్న 
కల్ప నేన పరతి తో వక, మవిరోధస్సా శ్రీదితి వివృణోతి---వరేత్యాదినా. వర్మపుదా 
నమువక్ర మే యస్యాస్సా. వ్రృహితాయ యమలోకం (వతి చ్రుషి తాయ ఇతః పునర 

_ర్యలోకం ప్రావన్య మమ పితా యథావూర్వం సుమనాస్సా బ్రీదిల్మి వథమం వవ్రే. 

నను ద్వితీయవరో జీవవిద్యా తృతీయో బ్రవ్యావిచ్యేతి (ప్రశ్న భేద కిం న స్యాదిత్యత 
ఆహ--యేయమితి. ప్రేత ఇత్యుషకృమ్య తృతీయత్యోో క్రిలింగాజ్జీవాత్యవిదె స్థన తృతీ 
యో వర ఇత్యర్థః, వవం వాక వక్క మే నతి (సృశ్నాంతరం న యు క్షమి త్యాహ-__ 

లు 

సి ద్ధర్వాక్య భేదో యుక్త ఇతి శంక తే__నన్విత్యాది నా. సోచరత్వాదా శయ త్వాల్ . 

త్ర లి. మరణధ ర్థాద్యస్పర్శ లింగాఫ్యాం చష్ట్రవ్య యోర్డ్ వేశ్వర యో కే దోత్సశ్న భేద 



ప్రే లే విచికిత్సామనుమ్మేఒ స్తీ నా న్తీతి విచికిళ్సాఖిథానాత్ , జీవళ్చ 
ధరాదిగోచర త్యాన్నాన్య త్ర ధర్యాదితి ప్రక్నిమస్హ్డతి, వొజ్ససు ధరా 

ద్వతత తాషదన్య త్ర ధ ర్లాదితి ప్రశ్నామర్హలతి ప్రశ్న బ్ఞాయా చ న 

సమాసా లత్యుతే వూర స్వ పృశ్న స్యాగృత్వనా_్రత్వవిషయ త్వా 

దు_త్తరస్య ధరాద్యతీతవ స్తువిషయత్యాచ్చ, _తస్తాత్సత్యభిజ్ఞానా భా 

వాత్స )క్న ఖద న వూర్వనై వో త్తర, త్రానుకర్ష ణమితి చేన్న, జీన 

చంచ ని = న్న = Oa ఈ 0 — 

ప్రాజ్ఞ యో రక క్వాభ్యపగ మాత . భఖ ర్చష్టవ్య ఇదాత్సశ్న ఇదో 

యద్యనో్నో జీవః పాజ్జ్ఞాత్పాన్థత, న త్యన్యత్వమ_ త_త్త మణక్యాది 

శ్రుత్యంత రెభ్యః బ్రహ చ అన్యత్ర ధరా పత్యస్వప్రళ్నస్సు వృతివచనం 

న జాయళలే మ్రియలెవా విపళ్ళి'దితె జననమరణ ప్రతి వన వ్రచేవాద్య 

మానం క రీరవర మేశ (ర యోర ఇదం దర్శయతి. సతి హీ వృసంగే పతి 

తిపేధో భాగ భవతి. వృసంగళ్ళ్చ జన్నమరణ యోళ్ళరర సంస్ప ర్మా 

చ్యారరస్య భవతిన పర మెళ్య్ళరస్య. తథా 'సిప్నాంతం జాగరితాంతం 

చోభా యనానుపళ్యతి, మవోంతం విభుమాళ్తానం మత్యాధీరో 

న శోచతీ తి స్వప్న జాగంతదృశో జీవసై పవ మహ_త్త్వ్వవిభుత్వవి శెష 
అస్య మన నేన శోకవిచ్చేదం దర్శయన్న ప్రాజ్ఞాదన్యొ జీవ ఇతి దర్శ 

యతి పాజ విజానాద్లి శో కవిచ్చేద వతి వేదాంతనీదాంతః. “యద 
ఆతా ఈ థి య 

చేహ తదము తే, యదము త్త తదనిషహ, మృతోఫస్స మృత్యు మా 

ప్నోతి య ఇహ నానేవ వళ్యతితి జీవ ప్రాజ్ఞ భఛేదదృష్టిమవవదతి, త థా 

న కేవలం (వష్టవ్య భేదాక్ప్రశ్న భేద; కిం తు ప్రశ్న వాక్యయోస్సాదృశ్యాభావాదపీ 

త్యాహ--- పృశ్నచ్చాయేతి. ప్రృష్టవ్య భేదో ఒసిద్ధ ఇతి పరివారతి--- నేత్యాదినా. 

కించ బృవ్మవ, శ్నే జన్ఫాదిని షేభేన జీవస్వరూవం వదక్ యవమ_స్తయోనైక్యం సూవ 

యతీత్యాహ--షహ చాన్యత్రేతి. తన్ని షేధవాక్యాక్టీవో _క్రిరసి స్టేత్యత  అవా-- 

సతీతి, భాగీ యుక్తకి తస్తాదవిద్యయా  జీవన్య ప్రాప్తజన్నాదినిషేభేన స్వరూపము క్ష 

మిత్యర్థ కః కిం చ జీవో బృహాఖిన్నః మోత వాతుజ్ఞానవిషయ త్వాద్బ )వ్యావది త్యావా__ 

తథా సషెప్నే లి. అంత్ ఒవస్థా, యేన సాక్నీణా వమాతా వశ్యతి తమా త్తానమితి సం 

అమే జ్ రో గల్ 3 అద 
బంధ9, హేతోరవ, యోజకశ్వమాశంక్య తమేవ విది'ల్వే త్యాది శుతివిరోధమాహ--- 

పహ్రాజేతి. కిం చాభేదముక్త్వా భదస్య నిందితత్వాద భేద ఏవ సత్య ఇత్యాహ=ఎ--తేతి, 
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జనకిషయస్యా _న్పిత్వనా _స్పీత్వవ, శ్న స్వానంతర మన్యం వరం నచిశేతో 

నజ మ్య త్యారభ్య వృుత్యునా నన్నకి కామః వ్రృలోభ్యమానో ఒవి 

నచిశేతా యదా న చవాల తథ నం మృత్వురభ్యుదయని శె) యసవి 

భాగ పృదర్శనేన విద్యాఒవిద్యావిభాగ పృదర్శనేన చ విద్యాభ వినం 

నచిశేతసం మన్నె న త్యాకామా బహవోఒలోలుపంతో తి వళస్య 
ప్రశ్నని తదీయం సృళ్ంసన్ఫదువాచ “తం దుర్చర్శం గనాథఢమను 

ప్రువిష్టం గువోహితం గవ్వా రెస్టం పు రొభం, అ థ్యాత్మే "యాగాథిగ 

మేన వం మత్వా ధీరో వార ర శ్ర కొ జవోతీ” తి, తేసావి జీవ, పొజ్జ 

యోరశేద వఏవేహ వివతీత "తి గమ్య త యత్ప్రళ్ననిమిత్తాం చ 
ప్రశ్ంసాం నుహాతిం మృతో "షః త్రత్యావద్యత న-దికణా యది తం 

విహాయ వళంసా నంతేరమన్యు మెవ ప్ర, ము శ్న మువతు, "వేన్ అస్థాన ఏవసా 

సర్వా ప్ర వ శోంసా వునారితా స్యాత్ , త్స్తాక్ష్ 'యయంప్రేతి “సత్య న్ర్యైవ 

ఇవా దేహే యణ వై ఎశన్యం త దెవాముత్ర, సూర్యాచా, వవమిహాఖం డై కర నే బ్రహ్మణి 
యో నానేవ మిథ్యా భేదం వళ్యతి స "భేదదర్శీ మరణాన్ల రణం ప్రాప్నోతి సంసార 
భయాన్న ముచ్చత ఇత్యర్థః కించ జీవవ (సృశ్నానంతరం కం దుర్దర్గ్ మితి యదు తర 

మువాచ కేనాఫ్యు క్రశేణా భేవో గమ్యుత ఇతి సంబంధ! వష వృశ్నయోః (వృశంస 
9 అంద Sa కాదేం వాతి యాప్ లింగేన పృష్టన్య జఉవన్యదెర్హ ఛృవ్యోకనాద్భ్రవ్యశ్వని స్థం కాసా. అన్యం వర 

మి త్యాదినా, పుత్రాదికం వృణ్ వే స్వత ఇ౭వి విషయాంస్తుచ్చీ సక్స తా రత త్రీక్టూనాన్న 

చచాల “నాన్యం చస్తున్న చిశే కతా వృణీ లి ఇతి త వణాజ్ . తదా సంతుష్టోయమః “అన్య 

చ్చే) యోఒన్యదు_తైవ ప్రే పేయకి ఇతి ధోగావవెర్ష మార్గ యో రై పలక్షణ్యం ద్రశిక్ఞుయ 
“దూరమే తే వివరీలే విమాచీ అవిద్యా యా చ విద్యా"ఇతి దర్శి పానిత్యర్థం, (ప్రేయః 
మ్రీయతమం స్వర్లా దికం విసూచీ విరుద్ధఫ లే, అవిద్యా కర్త, ; విద్యా తత్తధీః, 

విద్యాభిష్సినం విద్యార్థినం మన్యే యతః త్వాత్వాం బహవో౭వ్ కామా, పుత్రాదయో 
మయా దీయమానా దుర్గ ఫా అవీ నాలోలువంత లోళవంతం న కృత వరత ఇతి 
వ్రష్రారం స్తుత్వా వ్రశ్నమపి “త్వాదృజ్నో భూయాన్న చికేతు వేతి స్తువన్ని త్వ 
తరార్థః. ఇయం ప్రశంసా ప్రశ్న భేదవమే న నుటక ఇ త్యాహయకళ్స శ్నే శి. 
యశ్చ కేన స్తుతిం లబ్రబాక్ తం వశ్నం విహాయ యద్నన్య మేవేో శావయేశ్. se aes Cn, (1 SA థ్ తర్హ్హ్యనవనరే స్తుతిః కృతా స్యాదిక్యర్గ8-- కసాది తి. (వప్రవ్య దాభా వాది క్యర్థః, 
'అన్యృత్ర ధర్తాత్ ” ఇ త్యాది వరమాత్మ వ వ్రశ్నఃః అతో నావ్య క్షం వ్ర శాన మిత్యర్థ 8, 
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అల = 
ర 3 o> 

పృశ్ననై ితదనుకర్ష ణం “అన్యత్ర, ఫ్య దితి, య త్తు సృశ్న చ్భాయావై 

లతుణ్యము_క్షం తదదూషణమ్, తదియనై కన విశషస్య పునః వృచ్చ్య 

అర 9 జ 9 
మానత్వాత్ . వూరష త్ర హా దేహాదివ్య తిరి_కస్యాత్మనో=ఒ_స్తీత్వం 

పృష్ట్రం 'ఉ_త్తరత్ర, తు సై వాసంసారిత్వం వృచ్చ పత వత యావద్ధ్య 

విద్యా న నివ గ్రతే తావద్దరాడిగోచరత్యం జీవన్య జీవత్వం చన నివ 

"జా వవ తత్త మనీతి శు ర్రతే, తన్నివ ర్త నేన తు తా ఏవ త నుతి శత స్కా 

య్యతే. న చావిద్యావ త్తే తదపగమే చ వస్తునః కశ్చిద్వి శహోఒ స్తీ. 

యథా కశ్చిత్సంతమనే పతితాం కాంచి ద్ర జ్ఞుమవాం మన్యమానొ' 

ఫీత్రో వేసమానః పలాయళలే, తం చావరో బ్రూయాత మూె షీ 

ర్నాయమహీ రజ్ఞుశేవేతిి స చ తదువశ్రు త్యాహిక్ళతం భయము 

త్పృ జే 'ద్వేవథుం పలాయనం చ, న చాహిబుద్ది కాల తదపగమకశకా లే 

చ వస్తునః కశ్చిద్వీ శేషస్సా సిక్ , తశైవైతదపి ద్రష్టవ్యమ్. తతశ్చ 'న 
ఏ) ౧ న్స o 5 9 బగ న 

సృతివచనము. సూత్రం త్వవి ద్యాక బ్పతే వప్రాజ్జ్ఞ ఇదా వెతుయా యోజ 

యితవ్యమ్.ఏక ల్వేఒపి హాత్మ విషయస్య సృక్నస్య ప్రాయణావస్థాయాం 

దేహవ్యతిరి క్వ స్థీత్యమా త్ర విచికిత్సనాత్క _ర్హృ త్వాదిసంసారస్వ భా వాన 

పోవానాచ్చ ఫపూర్వస్య పర్యాయస్య జీవవిషయత్వము ల్పే) మ్య తే, ఉత్త 

రస్య తు ధ రాద్యత్యయసం[ ర్హనా శ్పాజ్ఞ విషయత్వమితి, తతశ్చ 

యుకాగ్ని జీవపరమాతేకల్బనా. వ, థానక ల్పనాయాం తు న వర 

ప దానంన వశ్నో న పతివచనమితి వైషమ్యం స్యాత్. 
© Wy Wy వ లి 

ప్రశ్న వాక్య ్రవృత్తో ృస్సాదృశ్యాభావాళ్చళ్న భద ఇత్యుక్తం నిరస్యతి-య ర్తి ఏ 

త్యాదినా. ధర్హాద్యాశయస్య జీవన్య దైవత్వం కథమిత్యత అపహా---యావదితి, 

అవిద్యానాశానంతరం బ్రహ్మత్వం చే దాగంతుకమనిత్యం కిం న న్యాదిత్యత ఆపహాఎ 

న ఛావిద్యావ త్త్వ ఇతి. జేవస్య (వాల్వే స్వాభొవికే నలి బృవ్మవుశ్నన్య యదు క్త 

రం కజ్జీవ వృశ్నస్యాపీ భవతీతి లాభం దర్శ్మయతి--తతశ్చ న జాయత ఇతి. జీవ 

అ! శ్ జాలీ ళ్ Pea జర, 

చృష్తాశే (తృయాణా మితి సూత్రం కథమిత్యత అహ---సూ త్తం త్వితి.కల్పిత భేదా 

త్ప)శ్న భేదకల్ప నే త్యాహ---కత శ్చేతి, పరమాత్మ నస్ఫ కాకాత్స) ధానస్య వ్వైషమ్యమ 

నాత్మ ర్వేన శృతీయవరాంక ర్భావాయో గాదితి భావః, 
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సూ. మహద్వచ్చు,. ౭, 

యథా  మహచ్చబ్దస్సాంశఖై గిస్సత్యామాత్రై౬పి  వ్రథమజే 
పయుకో న తమేవ వెదికే_పి ప చూగేఒఖిధ తే 'బుదే రాతామహాో (UU —0 యై © ఆం (యి జి 

స్ప రక్కి మవోంతం విభుమూత్తానం, వెదాహమేతం పురుషం మహాంతి 

మి త్యవమాడావాత్త శోబ్ల ప ప్రయోగాదిభ్యో వాతుభ్యు, తథావ్య క్ష 

యాగ వ థానమఖి థాతుమర్హ్యతి. అతళ్ళ్చ న 

నా న్హ్యానుమూనికస్య స్థార్హసర్టి శొబ్బ్దవ_త్త (మ్. ఇతి (వథమాధికరణమ్. 

సూ. చమసవదవిశేషాత్. ౮. 
అగు. జగ ఒం సాం ౨ re ఫృునరవి వథానవాదీ అశ బ్లత(ం ప్కథాననె ్వసద్ధమిత్యాహ, 

Pe) ర ob | 

౭. శాతోఒవ్య క్షశబ్దో న సాంఖ్యాసాభారణత త్త ఏగో చరః వై దిక శబ్ద త్వాన 
హచ్చబ్దపది త్యాహ -మహద్వచ్చేతి. స్యూత్యం వ్యాచ ప్రే--యభేత్యాదినా. న చాకా 
శాదిశచ్దే వ్యఖిచారం, ఆ కాశా చర్మ తాంతరసాధారణ త్వేన సాంఖ్యాసాధారణ 

9 ది అధ జగ జ్య జగ టల త్వాసి ద్ధి స్సా ధ్యస్యాపి సత్త్వ్వాదితి మంతవ్యమ్,. సత్తామాల్రై, సత్త $,వ,థానవకృ లేరా 

ద్యవరిణా మే నిర్వకల్పకబుస్థావిత్యర్థః. అత్తా మనోని త్యాత్మశబ్బవ,యోగాల్ తం 
మత్వా న శోచతి “'తకమనః పరస్తా దిత్యాదినా శో కాత్యయతమువర త్వాదిభ్యశ్చ మహా 
చ్చబ్దస్సాంఖ్యత త్త ఏం నాభిధ త్త ఇతి సంబంధః. అధిక రణార్థ మువసంహా రతి... 

అళశ్చ్చేతి, ఇతి వథ మాకరణమ్. 

శర, చమసవదవి శేహెత్ ,* అశ్రాజావదం విషయ$ః, తత్కిం పృధానవరం 
మాయావరం వేతి రూ ఢార్థాసంభ వాతృ౦శయే వూర్వత్రావ్య క్షశబ్దమాత్రణ (ప్ర వ ధాన 
స్యా ప్రృత్యఫిజ్ఞాయామప్య త్ర తి త్రిగణత్వాదిలింగో ప కాడళాసదాశ్వ) శ్యఫ్యస్తీ 
(పృత్యు దావారణోన పూర్వచక్షయతి=_ప్రనరపీతి. ఫలం ఫూర్వవ మే బ్రవాణి సమన్వ 

తోజవ్య క్షశబ్దే న సాంఖ్యాసా ధారణత త్త్వనో చరం, వెదికళబ్దత్వాల్ 
మహాచ్య్శబవది తశాగవా_ భది” ల 

బుద్ధేరాత్తా మహాన్సరకః ఇతి శ్రుతో మహాచ్చబ్దో యథాన నాంఖ్యాఖి 

మళద్వితీయస త్తామా త, త త్ర వాచీ, ' ఆశత్మశబ్బవయోగాత్ , తద్వన్న వైదికావ్య క్ష (క్రైల్ 
శబ్దోఒపి వ్ర ధానవాచీ, అతః శరీర మే వావ్య క్షశబ్దికమిలి సీద్ధమ్, (వ్ర 



ల42 రత్న వ్ర భాభూషి శే, శాంకర బ్రహూనూత్ర, భాజే [అ. ౧. 

కసాత్ * మం త్ర నర్లాత్ , “అజా మేకాం లోహీతళున క్రక్టత్లూం బపహిెర్వః 

టల 

డా శ్ 

వజాన్నృ 'జమననాం సరూపాః అజో హూ సరో జాహమాణో2_ను 

జహా త్వేనాం భు_క్షభోగామజో౭న్యి ఇతి. అత్ర హీ మంత్ర లోహిత 

శంక్టక వళ చెరజస్ప తత మాంస్య ఫి ధీయంలే.లో హితంరజః రంజనాత్మే 

కత్యాత్. , శుక్టం స త్తం ప్ర ప కాశాత్త కతా త్యాత్ , కృషం తమః ఆవ 

ర శ్రాత శక త్వత్ , లేహోం సామ్యావస్థావయవభ మై తట్ట ప్ర గడి ఛై 

లోకా ాతతుక్షృకృ నుతి. న జాయత వ్ర ఇవాజబ్లె స్యాత్ , “మూల పృకృల 

రవికృళ రకల. వగ రూల్ నన్వజా కట్టక్భాగాయం మూక ఈ. బాభయమి, 

పాతు ళూశసరివా నార్రైయిలుం శక్యా విద్యా కరఇకాత , సొ చ 

— ౬ 

గ్జీ ణ్ర 4 Ce ప్యకః వుముపషః జువదూణు వియమాణః సెననూ 

ఆా మేవావిద్యయాత్తే చన మోయ కు సుఖ్ దుఃఖీ మూఢోఒహామిత్యవి 

ఇ జీ గే జా ఇల 
యాాసిద్ధి క, సిద్ధాంలె త త్సద్ధిరిల. ఫూర్వవద్ద వవ రాగ బాతు త్వాదిగు ఆ తారా గాల్లో 

హి తాదిశభైరజ ఆదిసణల. భేజవి కథం ,వ పథానలాభన్త స్తత్రాహ--- తేషాం సామే, 
డై 

అవయవా; మధా ధానస్య రజ ఆదయ సేహోం ధర్రా రంజనీయ త్వాదయ౩9 _లెఖ్నమ్ త్రై 

రోహి తాదిశజ్డః వథానముచ్యత ఇత్యర్థః. గుణాఛేదాక్స) ఛానలాభ ఇతి భావః. 

తత్రాజాశబ్దం 'చూజయతి. నేతి. “రూఢిరోన్టీగమవ బహార త్రీ” తిన్యాయేనశంక లే ఆఅ----నన్వితి, 

రూఢ్వసంభ వాద్యోగ ఆ శృయజణీయ ఇ త్యాహ --- బాఢమిలి. పృడొశబ్దీతేవ్క కృృతిత్వ 

పురుషు ఛేదలింగాఫఘ్యామప్ చ ఫానప్రతృఖికైత్యాహ.-సా వె త్యాదినా. దబా 

యంత ఇతి (సృజొకి మహాదాదయక శ్ర్రైగుక్యాం సుఖదుుఖమోాహా9. ఆనుశయనం 

వివృణోతి---౮ మే వావిద్యయేతి. అవివేశే చేశ్యర్థ. విషయథీరో సృగ 8 గుకాఫిన్నాత 

పూర్వమవ్య కృశబ్దమాలైై, ౫ వ్ర ధానస్యా ప్ర త్యభిజ్ఞాయామప్యృత్ర త్రిగుణ 

శ్వాదిలింగో టేతాదజాశబ్దాక్సక్యభిజ్ఞా అ స్ప్వితి వ (మృత్యు దాహరణసంగ ల్యేదమాహా--- 

అత, పూ సూర్వవతే బ్ర యు పూణే సమన్వయాసి ద్ధి సిద్ధాంత తేల్పద్ధిరితి ఫల భేద. 

శ్వీళాళ్వతరో పనిషది ప్రముక అజామేశాం లోహికశుక్ల కృష్ణాకు. , .”ఇ త్యాది, 

తత్ర, కిమజాళ బైన వ్ర, ధానముచ్చ క్క ఉత తేజోబనాన్నత్మి కావాంశర ప్ప కృతిరెతి సంశ 

యేన ఇాయశ ఇక్యజా సాంఖ్యసిద్ధా పృకృతిరితి ఫూర్వః వతు, సిద్ధాంతస్తు-ని 



పా. ౮] చమసాధికరణమ్. ౨. సూ. ౮. బెక 

జాన 
చకిత మయా సంసర తి, అన్వః పునః యుజుం సునువః ఉత్పన్న వివ క్ర ను 

విరకో జవోతి ఏనాం పృకృతిం భే భు క్షభోగాం aE 

వరిత్వజతి ముచ్యత ఇత్యర్థః, తర్యాచ్భు తమైన ప్ర ఖానాదెక ల్సనా 

వీలానా గ "సె మః. నా నెన గ్ ్ర కావిలానామి త్యేవం వో యాను నా నిన మంట్రణ శ్రుతిమూల 

త్యం సాంఖ్య వాదస్యశొకర్ణమా శ్రాయితుమ్.న హ్యయం మంత్రః స్యాళం 

0 ల య ద భం దే గం కనాలి యా తె) కంచిదవీ వాదం సమస్టయితుముత్సహ ఆ. సంస్త న ౧ముయా 

కయాచితృ్మల్చ్బ్పనయా ఒజాత్యావిసం పాదనోవప ఫ్రేస్సాంఖ్యవాద నవే 

వోభి పు త ఇతి విశ పూవఛారణకారణా భామూత్. చముసనభ ,యయభథాహ్ా, 

అ రగ్భిలక్చమస డా ద్ధి ప్రబిథ్నకి We 0 Ee స్వాతం లై త హా మం 

నామా సౌ దనుఫో౭. ఫే త ప్రతిన కే కన్యల "సయింతుమ్, సన్న) న 

య థాకథంచిద రాషగ్బీల స్యనుల్పనోస a. SRY: వోస్యని? | ఆగ్ 
అజాత 

లి 
జా మె కామిత్వస్వ మంత (తస నాగు న తే వు థానే మాం జ్ఞా ఏ) ie 

తా Cy UU స, 
శథ్య తె నియంతుమ్. 

౮ 5 (€, . sf Rx ఒక a ఇ 1) . తత్ర తు ప్రదం తచ్చిర యమ యె రై గ ర్న నమస (అక థి] స 

hart క్ర చ రం ఇరద న్ వ బలో ఇతి వాక్య శమోచ్చమసవి ఇహపషృతిప 

స్రతిపత్త వ్యతి అ త్రీ _్రామః.— 

ay క . ర 
_త్తర్చృవతి, వపా సువః రి ము నుబుా 

వ్యూ తిరవవ రః. సిరాంతయలి-వీవంప్రా ప్ప వలతి.నాయా దా వసి సాారణాన గత గ్య 
ou / గాం క a శేమోర్థ ౫ గహ న యు క్ష విశేష గృహా వలో ర (స్కకర రణా చేరభా బదిలి. టంత 

~ 
క్ష జాని వ్యా ఫా్టయ దృష్టాంతం వ్యాచచై--చమసపది శి, సర్వట, తి —గిగిగు ౫8 CRN 

a కద La oA “1 0 ( కార గె స్ట BE స ఇంగ రా ఉత్త సూత, వ స్రవర్హ్యాం నం కానూావ రాక్ త్ర బెషదమిలతి, చ తుగ్విధన్న 

జరా ఎ శ స్ు న సేం ర. లు శ రీ ' ద యుడాండదజ స్వేదజో ద్భిజ్ఞయాప స్ఫెత్బర్థ ర్ స కామె షల్ నే గ్ర వా గటి 

ల ప్రధాన స్యాసా ఛారణ్యేనా శ్ర వ్ర త్యభిజ్ఞావకం కంచిన్చమస్టిలోహ కాదిశబ్దానాం నర 
ఒంటి tw 

బిశేష వీవ రూఢత్వాల్ , న రజఆదౌ. న జాయే ఇళ్ళ కే శృన్య తావి సాగారు, PS 

ద్య, నిర్ధారణాఖా వె దృష్టైంత3--.చమనవత్ . యథా 'అర్వాన్ఫి లశ్చమన$ి qo" 

చావయం చమన ఇల్యవ ధారణం న నంభవలి, కథం చిదర్వాగ్బిల త్వా చే; అన అవ్య 
Mem? 

విశేషూల్ ; నీవమజామం [,ఒవ్యజా త్యా దేరవి శేషాన్న వ ధానసిర్ల యు జల “no క 
మ్ర,ధానమి క్యర్థం. 
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జ 

రు క ష్మక్ర మాతు 

త థాహ్యధియత ఏకే, ౯, 

వర మేళ రా దుత్సన్నా బో్టతిః వ్రముఖా తేజో౬బన్న లతు.ణా 

చతుర్విధన్య భూత గ్రామస్య వ్రళృతిభూ లె యమజా సృతివత్తేవ్యా, 

తు శబ్దో౬వథారణార్థః. భూత, త్రయలతు తై లేయమజా విజయా న 

గుణత్రయలత ణా, కస్తాత్ ? తథా సోకే శాఖున స్పృెజో౭బన్నానాం 

వర మేశ్వరాదుత్ప త్తిమామ్నాయ తేపామేన రోహితాద రూపకామా 

మనంతి “'యదగ్నా రోహిళతం రూపం తేజస_స్తద్రూపం యచ్చుక్టం 

తదపాం యత్క్బృ్ట్రం తదన్న న్యెతి. తాస్యెవేహ లేజోఒబన్నాని 

వృత్యభిజ్ఞాయంల రోహిళతాదిళబ్బసామాన్యాత్ , రోహాతాదీనాం చ 

శ భ్రానాం రూవవి శే వేష ముఖ్యత్యాత్ , భా క్షత (చ్చ గుణావిష 

యత్వస్య, అసండిగ్దేన చ నందిగ్గస్య నిగమనం న్యాయ్యం మన్యం తే, 

త-థేవహాోపి “బహావాదినో వదంతి కిం కారణం బై త్వువక్రృమ్యు 
రీ . 

“తే ధ్యానయోగానుగతా అపశ్యనేవాత్త్మళ క్రిం స్వగువైర్నిగూఢా 

శంకలే.__కసాదిలి. శు తేళ్ళు) త్యంకరాదర్ధ గవో యుక్తః ' సాజా త్యాన్లూలా 
ఢీ (WU ఆ pi లావ జాకీ 

పీక త్వావ్చేత్యాహం--తథాహీతి.  శాఖినశ్ళ్చందోగాణ కించ రోహి తాదిశ బైరప 
యా 

దృవ్యలమణా న్యాయ్యా అవ్యవధానాన్నతు రంజనీయ త్వాదిగుణవ్యవహి తా సత్త్వాది 

గుణలత ణే త్వాహ---రో హితాదీనాం వేతి. నను శాఖాంతరేణ శాఖూాంతరస్టమం శ్రస్య 

నిర్దయః కర్లమిత్యత ఆహ---ఆసంది గై నేతి. సర్వశాఖావ, తృ్యయ న్యాయాదితి భవః, 

యథా శాఖాంకేరవాక్యాన్న (పృధాన్నగ వా స్తభేనోవి శ్వేతాశ్వతరో పనివషది మాయా 

వ్రకరణాన్న తద్ద)వా ఇత్యావా=_ తథేతి. సృష్ట్యాదౌ కిం సహాయం బయ్లూతి విమృ 
Ww 

శ్యతే బ్రృవావాదినో ధ్యానయాగేన పరనూత్తాన మన్ను ప్ర విహ్టాన్సంతః తత్రైవ చేవ 

నను కేయమళా (వృశివ శ్ర వ్యెత్యత్రాహ--- 

జ్యోతి స్టేజ ఊవ్కకు మే యస్యాః శతేజోబన్నలక్షణాయాః సా జ్య్యోతిరువ 

కమా. తుశబ్దో=.దధారశే. నె వేవా నిర్థారణీయా, న ప్రధానమ్. కస్తాత్, తథా 
నై స్ట్ అయ క్యాధీయత నీకే హి యస్తాల్ ఏకే ఛందోగా; లేజోబన్నాత్మి కాయా వ్రకృశే! 
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మితి, సార మేళ్వ క్యాక్స్ | శ ్ టేస్పవుస్తజగద్విథాయిన్యా వాక(ోవ 

క్ర మేఒ వగమాత్ , వాక్య ౩ శ్రేశే_వి “మాయాం తు ప్రకృతిం విద్యా 

నొయినంతు మహే హంశ (రి మితి. ' యో యోోానిం 'యోనిమధథితిస్ట, తేక వతి 

చ తస్యా వీవానగమాత్, న స్యతం ల కాచిత్స్రకృతిః వ,థానం 

నామాజామంట్రైణామ్నూయళే ప్రతి శాక్య లె నక్తుం వృకరణాత్తు నైవ 

దె వీళ క్లిరవ్యాక్ళ తనామరూ పా నావుళభూవ రనరాః ప్రాగవస్థా నేనావి 

మంత్రణామ్నాయత తుచ్చ లె. తస్యాళ్చ స్వవి శారవివ యేణ 

తెరూప్యము కమ్. కథం పున స్మెజో=.బన్నా నాం బ్రోరూ స్వేణ 

తియాపాఒజా పృ తివత్తుం ళక్య తే. యానతా నతాన తే జబోఒబన్నేవ్వ 
(| 
క్ష 
డాకృతిర స్ట్రీ న చ తేజోఒబన్నానాం జాలి శ్రనణాదజూతినిమిత్తోఒవ్వ 

oJ 

ws నన ను మలో జాళ బ్దస్సంభ వతత్వత ఉ త్సరం వఠతి 

స్యాత భూ తామైశ్యే నాధ్యస్తాం శక్తిం పరతంత్రాం మాయాం సత్త్వాదిగుణపతీం 

బ్రవణ సృృహాయామవశ్యన్ని త్యన్వయ$.  నూయాయా వక'త్వషఒఏ తదంశా నాం 

జీవోపాధీనాం తత్తశృంధూతయోనీనావవివ్యాఖ్యూనాం భీదాద్వీ పా, అపహ్యాక్ళ ౪ 

ms నామరూపే యస్యాం సా, ఆఅ "నేన 'శద్ధదం తర్హ్య్య వ్యాకృతమాసిదితి 

శ్రుత్యంతర వ పనిద్ధిరు న్నా, తస్యాం శ్రా వృక్తావ్య క్త కార్య లింగ'కానుమానం నూచ 

మరి. శామేతి. మాయాయారో హీ తాదిరూవవ త్ర పం కథమిత్యత ఆహ---కస్యా 

ఇతి, విషయ అ శయ్య, నవం వృకరణబలా నాయె వేతి భామ్యక్ళన ళం. ఛాందోగ్న 

షే శ ఆలా నవ అశ ధు న we శ్రుత కజో౭బన్న లకణా=౬. ౫ ంకేర పృ కృతిర బేతి సూత కృన్న లేనా _శృరస్తూ త్ర 

వ్యావర్హగ్ధం శంక లే. కథమిలి. కిం తెజో2=_బస్నే ప్వబాశబ్దో రూఢు న జాయిత 

ఇతి యాగికోవా? నాద్యః తేష్వళాత్వజా లేరసత్త్వాది త్యాహ-__యావ తేరి. యత 

ఇత్యర్థః. అతో న రూఢ ఇతి శేషః. న రిషి తీయ ఇత్నావా_నేతి. జూలిరన 
టా 

అజాతిరజన . 
—ర 

యదన్నే రోహితం రూవమ్ ఇత్యాదినా రోహితాదియాపవత్తామధీయ తే సమామ 
t ళు 1 జల సక్ B ని తీవా లోహిశా దిశబ్బసామ్యాత్త న్యేవ అజ బన్నాని వ త్య భిజ్ట "మంటే గలి 

నమంజిన మ్, 

dh 



నర... రత్న్రృభాభూషిలేే శాంకరబృహనూ త్రశామ్యే [అ-౧. 

సనాయమజాకృతినిమిత్తోఒజాళబ్దః నావీ యాగికః కిం తర్హి 
కల్పనోవబేనో2= యమజా రూపకక్ష్య ప్రి నెజబోఒబన్న లత,.ణాయౌాళ్చరా 
చర యో నేరువదిశ్య తే, యథా హీ లోకే యదృచ్చయా _ కాచిదజా 
లోహిత శుక్ల కృష్ణవర్ణా స్యాత్ బహుబర్మరాసరూవబర్మ_ రా చ 
తాం చ కళ్చిదజో జుపమాణోనుళయీత కక్చివై్చైనాం భు క్షభోగాం 
జవ్యాదేవమియమవి  తేబో౭బన్న లకు ణా భూత పృకృతి స్త్రివర్ణా 
బవుసరూపం చశాచరలతుణం వికారజాతం జనయతి, అవిదుషూ చ 

మే త్ర క్లేనోవభుజ్య తే, విదుమా చ పరిత్యజ్యత ఇతి. న చేదమాళంక 
తవ్య "మేక; మె త్రజ్షోఒను కే లేఒన్యో జవాలతి అతః తే తృజ్ఞ భేద; 
పారమార్థికః వరేషామిష్టః ప్రాప్నోతితి. న హీయం నెత్రజ్ఞ భేదవి 
వీపాదయిషా. కింతు బంధ మోవ,వ్యవస్థాప్రతివిపాదయి మైవై షా, 
అం లు నా అ పళ. ణీ వనీద్దం తు 'భేదమనూద్య బంధమోకు వ్యవస్థా పృతిపా ద్యతే, భేదస్తూ 
పాధినిమతొ మి థ్యాజ్ఞానకల్పతో' న పారమార్థిక “వకో చెవస్సర్య వ్ అ ళ్ళ Fe థి 

౧౦. లక కా2ఒజాశబ్దసావృశ్యక ల్పనయా లేజోఒబన్నా నామజాత్టోపడే శాద్దా 

ణోజాయం శబ్ద ఇతి పరిహరతి--కల్ప నేతి. అనియమో యదృచ్చా. బర్క_రో బాల 
వశు9. యదుక్తం జీవభేన వ్ర, ధానవాద ప్ర తృఖిజ్జేతి తన్నే శ్యాహ=న వేద 
మితి. వ్యవస్థార్థో ఇదో ఒవ్యర్థా త్స) తి పాద్యత ఇత్యావా ప్ప సిద్ధం త్వితి. సత్య వీవ 
ము 

ప్రసిద్ధ ఇత్యర అవా=== భేవ ప్పి ఏతి, కల్చనోవ దేశే దృష్టాంతం వ్యాచత్షై-- 

నన్వజాశబ్దస్య ఛా గే రూఢ త్వాత్కభం కేజోబన్నాళ క పృకృతిపరత్వమిత్య త 
ఆవా.... 

చళబ్దః శంకానిరాసార్భః. కేజోబన్న్నాత కష్కకృతే నాజాత్వానువవ శ్రీః, 
కత కల్పనోవదేశాల్ యథా లో వ్రసిర్ధామకాం భుక్తభోగా మేకో౭_జ స్థసజతి 
'న్యస్తామనువ ర్త లే, నవం త్యాగభోనయోః కార్య కారణసంఘాతా ద్యు పాదాన తేజో 
ఇకక వ్ర కృ తేః సామ్యద్యోత నార్థం కల్చ్పనయా అజాత్వస్యోోప బేళాల్ * యథా 
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భూలేషు గూఢ స్పరర్షవ్యావ్ సర్భభూ శాంత రాక్తె  త్యాదిశ్రుతిభ్యోః. 

ముథ్యాదివద్య థాదిత్యస్యామధునో మధుత్యుం వాచళ్చా భేనొ సో 

నుత్వం ద్యులో కాదీనాం చానన్నీ నామగ్ని త(మి త్వేవం జాతియకం 

కల్ప్య లే, నవమిదమనజాయా అడాత(ం కల్ప్యత ఇత్యర్థః తస్తాద విరో 

ధ_స్తేజోఒబన్నే ప్వుజాళబ్దవ, యోగ స్యటాఫలి ద్వితీయాధికరణమ్. 

జం అర అస అస రగ అరు 2 
సూ న సంఖ్యాపసం గృహాదఎ 

నానాభావాదతిశేకాచ్చ. ౧౧. 
ఏవం పరివ్భా లే౭ప్యజామం త్రై పునరవ్యన్యస్తాన్నం బ్రా తాంఖ్య! 

న. 

అప్ om అలో One ఇం ఏ 

మధితి.న చ యోగన్య ముఖ్యవృ_ఫ్రిత్వాల్సన వభ న హో న ప్రయ్య ఇతి వ చం 

రూఖార్డా న పేమెద్యోగా త్తదా శ్రి తగుణలతణాయా బలీయస్తాద్దుణవృతే” హి రూడి 

రాశి తా భవతి. తథా చ రోహి తాదిశబ్దసమభి వయ్య నోరా నుగ్భ హీతయోా రూకాజ గాత 

జ్ శ 7 TDI) SC UNG \ శో nn 0 యా గుణన్భశ్త్య వథానే యోగం బాధిత్వ్సాఒస ంచరవ, కృతిరజా కున గ ' 

ఖు ది (౧ | న్ను / యా. ergy ml స యథా మ ధ్వాదిశ స్టక ప గద్ధ్భమభ్వాద నిశ రగుణలహీణయా ఆది త్యాద యూ గృస్యాం 

త్త జ నీ కద్వత్ , తస్తాదబ్దం ప ధానమితి సిద్ధమ్. 

ఇతిద్వితీయాధికరణమ్. 

౧౧. శన సంఖ్యోవసంగ్తవోదపి నానాఖభావాదతినే కాచ్చో  సంశజనశోట్జ 

సాంఖ్యక త్త ప్రవరో2న్యవరో వతి యోగ రూ ఢ్యోరనిశ్చ యాళ్ల ంశయే యఖా తత్ణ్వ 

విద్యాధికాలే ఛాగాయాం తాత ర్యాఖభావాద జావచేరూఢి త్యాగ సథావంచమను "ష్య సు 

తాత్స ర్యాభా వాజ్జనశ బైన రూఢుం త్యక్త్వా తళ్త్వాని గ్రావ్చిజితి దృషహ్టైంతసంగతిం 

మధుఖిన్నా దిత్యస్య 'అసౌ వాదితో చేవమధు” ఇతి మధుతో్సోవ దేశం, తద్వదలొ 
జ లజ జ కి గప - wot wa, ya భిన్నాయాః వకృలేః అజాతోపదేశే న కళ్చిద్విరోధ॥. తస్తాన్నా శ్ర వ్రభ*న 

స్వావ కాశ ఇత్యశబ్దం (స ధానమిలె సద్ధమ్, ౧౦ 

య మ. ఫూర్వమా ధ్యాత్మి ౪ ధికారే 

ఆదిశేత్యు క్షమ. తథా 'యస్వి న్పంచ వంచజనా$ ఇతి మ 

శ మో జ క్ల 
సిద్దబ్బాగ గ సా భా యోగా ణీ అబా Ciel 
యు ల 

అ wpm! 2 6 
రట వంచబనశ పన ప ణా 
న, (ఒం టు 

మనుష గ హణా యోగాతాాం ఖాాటీముత వంచచింశ తితత్భ౦ ౫ స ఏస్ (ఈ దల ఏతే విగ్ర గ 1. ఖ్చాఖమళ వపంచవింశ తితత్వ గ, వరము స్ట సతి దమ లే 

సంగ ల్యే దమాహ 

అర జభ! అదు జి 2 నా జ్ స్. భక లల wes అత్ర ఫలం పూర్వవద్ద్రష్టవ్యమ్, బృహదె రణ్యి వ్ర ప్రాయ తే యనస్తీ నృం౮ 



848 రత్న వ్ర భాభూవి. తే, శాంకర బృహనూ త్రభామే [అ. ౧. 

అలో ఇ య 6 5 మలో ల ౮ పృత్యవతిష్థ లె యన్విన్సృంచవంచజనా ఆ కాళ శ్చ సృతిష్టితేః తమేవ 

was 5, య తి _ 5 జ = మన్య ఆత్తానం విద్వాన్చ “వ్లోమృళతో 'ఒమృతే మిల్వి అన్మవ్యంల్రై, సంచ 

పంచజనా ఏతి పంచసంఖ్యావిషయాఒవ రా పంచసంఖ్యా శ్రూయతే 

పంచశోబ్దద్భ్గయదర్శనాత్ ,తవ తే పంచపంచకాొః పంచవింక తీస్ప్సంపద్యంకే, 

తయా చ పంచవింళ తిసంఖ్య యా యావంతస్సం ఖ్వైయా ఆకాత్యంతే 

ల న ఆ ఇ ర్ లయ బో తావంత్యేవ చ తత్వ్యని సాం ఖ్రైస్సంట్ర్యాయం తె. మూల ప్రకృతిరవికృ 

మ్ ఇ =" ఇ Fm మజ re 
తీర్హహాదాద సః ప్రకృతివికృతయస్ప_ప్ప.బోడ శ కళ్చ వికారో న ట్య 

తిః న వికృతి పురుషోొఇతి. తయా శ్రుతి వనిద్దయా వంచవింళతి సంఖ్య 
"లే a Pa) ర — + . అలో గ యా లెబాం స్మృతి ప్రనిద్ధానాంపంచవింకొ తిత త్ర షనాముపసం గ్రహాల 

పం తౌవచ్చు)తిమ_త్త ( మేవ ప థానాదీనామ్, తతో బ్రూనుః.న సంఖ్యా 

వసం గ వోదవి వ,థానాదీనాం శ్రుతిమత go వత్యాా క_ర్పవ్యా, 

కస్తాత్, నానాభావాతి . నానాహ్యేతాని పంచవింశతి స్తత్వ్వాని, 

ఆట - ఎద్య N ఉగ = గ నశ న న సూచయన్ముం తే ము దావ్భాత్య వూర్వవతీయతి.__వ్వమి త్యాదినా. ఫలం ఫూరర్షవల్ , 

ప్రాణచతు శో) త్యాన్నమ నాంసీ వాక్య శేషస్థాక వంచజనా వంచ, తత, చత్వ్యారః 

సూత్రం అన్నం విరాట్ తయోః కారణమవ్యాకృళ మాకాశశ్చ యసిన్న థ్యస్తాన్తమె 

వాతానమమృతేం 2 హమ న్నే తసాన ననాద్విద్వానహ మమృతోసీ తిమంత దృ 
- WU క 8 UU 

వచనం. నన్వస్తు పంచత్వవిళి సహ వంచజచేవు పునః వంచ తొోషన్న యాత్సంచవింశ లి 

నంఖ్యాప్కతీతి సావతా కథం సాంఖ్య తత్త వగ హ ఇ త్య్వాశంక్య సంఖ్యాయా ధర్యా 

కాంతాయాం తత్త్వాని గ్రాహ్యాణీ త్యాహ తయా చేతి. జగతో మూలభూతా (వకృళి 

త్రీగుణాక్శకం (సృథానమగాది త్వాదవికృతిః కస్యచి త్కార్యం న ఛవతిత్యర్దః, మహా 

దహం కార; పంశత నాత్రాణితి స్పష్ట పృకృఠయా విక్సృళయశ్చ, తృత్ర మవోన్న్ర ధా 

నస్య విక తిరవాంకారస్య చకృతిః అహంకార$ తామస$ పంచఠన్థాతా,ణాం శబా 

దీనాం (సృకృ్ళరతిః సాల్తీ ఏక ఏ కాదేం ది యాణాం, పంచతనాతాళ్చ పంచానాం 
ట్ల 

స్థూలభూతానామాశకాశాదీనాం పృకృతయః, పంచస్టూలభూ తా స్యే తా న్యే కాదేం ది, 

యాతణి చేతి పోడశసంఖ్యాకో గణో వికార వవ న పృక్ళతిః, త త్రాషంతరో పాదాన 

త్వాభావాల్ , పురుషస్తూదాసీన ఇతి సాంఖ్య కారికార్థ8. సంఖ్యయా  తత్త్వ్యానామవ 
అన ద చి | సంగ్రవోచ్చృబ్దవ త్త ్వ్వమ్తి ప్రా సిధాంతయశి నేతి, సాంఖ్యీయత తావి రుద్ధం 

పంచజనా అశాళళ్ళ ప్రలిష్టిశక ఇత్యాది. తత్ర కిం వంచజనశబ్దేన మూల వ్రక్ళ 



పా. ఈగ... సంభ్యోపసంగ్రవాధికరణమ్. ౩. సూ. ౧౧, 849 

నైపాం పంచళః పంచళస్పాథారణో ధర్మొఒఫ్స్ యేన వంచవింళ తె 

రంత రా శేఒవరాః వంచవ వంచసంఖ్యా నివిశేర కాన స ని ంథన మాలి 

రేణనానాభూ లేషు é ద్వి కాషది కాస్పంఖ్య్యా నివిశంతే. అథోచే చిత పం 

వింశ తిసం శ్ర్యై వేయమవయవద్యా రేణో వలత్య తే, యథా “వంచన 

చ సరాణి న వవర శతక తు” రితి. ద్యావళ వార్షి “మనావృష్టిం ర్ట 
0౫ యె WU 

యంత తద్వదితి తదపి పపద్య తే. అయమేవానీ స్తిన్స వ శ దోహా 

యలతవ ణా కో యణీయాంసాత్ వరళ్నా త వంచళబ్లో జనక లేన సమ సః గ Uy ఏ Wy ది ట్ ఆ 

Lex ర్త 

-ర్యో 

మా నా నాక్వమష్ట్ర మ తృత ఆవా=నేె హెమితి. వంచను వంచను సాధారణనే సాతరవంచ 

స్వాభావో త నానాత(ం వివవీతమిత్వర $.యద్నపి జానక్ళేం భా త్వం వివక్షీతమి త్వర్థక.యద్యపి జ్ఞ ) ధార 

ద్రియేను దశను జ్ఞాన కరణ కేం కర్మ కరణత్వం చ వంచకద్వయే౭_ సి వంచ తన్యాత్హాను 

భంచను సూల పక స్థ (వ్ర విశ్వం చ తథాపి యస్శి న్ని త్యాత్యన ఆకాశన్య చ వృథగు కోన న్స 

ని సరజ స్తమోనువాదవహాంకారాః వంచ కర్తవ్యాః మనశ్చత్వారభూతాని చ పంచ 

అసి న్పం చకద్వయే మిథోనున్భ స్తత రషంచక వ్యావ “రకథర్లో నా స్తీక్యభిప్రాయః$ మా స్తీ 

తత ఆవా యే శేశి.ధర్తే జేశ్చర్థః. తదేవ న్ఫుటుయ తిన హీతి.మహాోసం ఖ్యాయామ 

వాంకరనం ఖ్యాః కంచిద్ధర్య మాదాయ 9 విశంత్కియథా ద్వాషావశిష్షనౌ న వ్పర ర యో౭_ష్టా 

వనపశజ్చేతి వ్రజావతిన్స ప్త పద శత్యత్రాళ్వి త్వాదికమా దాయ ద్వి క్వాదయః ప్రవిశంతి 

నాన్య ఛేళ్యర్థః. పంచశబ్ద ద్వయెనస్వ వాచ్యన్యూనసంఖ్యాద్వా రేణ తదార్యావ్య మహాోనం 

మవ లత్యత ఇతి సద్భృష్టైంతం శంక తే._.అశలి, “ము ఖ్యార్గస స్య సమ్యమాణ త్వాల్ల మేకా 

నయు తి వరివారతి.._కతదపీ నేతి. పంచజన శబ్ద యోరః సమాసమంగీకృళ్ళ వంచవింశతి 

సంఖ్యా వృ తీతిర్ని రస్తా. సంప్పతి సమాసనిశ్చయాన్న తత్స) తీతిరి త్యావా_పరశ్చేతి. 
౬ ల; అయ్య 5 ళ్ 9 ఇంగ టై జల సమాస పాతునూహ_భాషిశేలి, ఆయిముర్గః, అస్మిన్మం లై, (పృథమః వంచళబ్ద అద్యు 

దాకత్తః. ద్వ్వితీయస్సర్వాను దా శ్రః జనళబ్దక్చాంతో దా త్తః. తథా చ న ద్వితీయవంచ 
బగ గ a పథ 7 WU ల ఇ న్్ Fed ణి అం వీ జనశబ్ద యోస్సమాసం౦ం వినాంత్య్సనస్భా కారసోోదా త్తత్వం భ్రూ లేషహామనుద త్తత్వం చ 

ఘటతే. 'నమాసస్యే'తి సూల్రేణ సమాసస్యాంతో దా త్తత్వవిధానాత్. “అను'దా త్తం వద 
న లే దాం జ్య జ ఇ నకల కాం ళం జం 

మొక పర మితి చ సూ త్రణ యస్మిక్. వే జా తన వరితో వ్ యస్య వర్ణ స్య విధీ 

య'తే తమేకం వర్దయి తస్వవళిష్టం తత్చదమనుడా త్తం భవతీతి విధానాచ్చ నవం మాం 

త్యాదీని వంచవింశ త్యితత్త్వాన్యుచ్యం తే, ఊత వాక్య శేషగ తా; ప్రాణాదయ ఇతి సంశయే, 

తత్త్వానీతి స్రార్షః న్. సిద్ధం స్త---అస్మిన్మం కే శూయమా ణయమా పంచవింళోలి 



350 రత్న వ్ర భాభూషి. తే, శాంకర బ్రహ్మసూత్ర భాజే [అ.౧ 

పంచజనా ఇత్కిపారిభాషికస్వ 5 లైకవదత్వనిళశ్చయాత్ వ్ర యోాగాంతరే 

చ “వంచానాం త్వా పంచజనా నా” మిల్యేకప ద్ర్యైకస్వర్వైకవిభ శ్ 

త్యావగవూత్ , సమ స్తత్వా చ్చ న విప్పా పంచపంచేతి. తేన న వంచ 
కద్వయ గృ, హాణం వంచవంచెత్తి న చ వంచసంఖాస్టయా ఏక న్వాః వంచ 

త్రికాంతో దా రక్షస్వ్పశేకై కవదత్వనిశ్చయ$. భాషిశాఖ్యే తు శతపథ బ్రావా ఆస్వరవి ధా 

యక్యగంత్తో నే “స్వరితోఒనుదాతో "వేతి సూత్ర ఇ యో మంత దశాయామనుదా_క్తస్స ౪ 

తోవ న న చాహణదశాయాముదాతో భవపీత్యవవా ద ఆ! శ్ర 9 క, తథా చాంత్యాదాకా షష 
రాత్చూశ్వేషామనుదాత్తానా ముదా త్తత్వం బ్రావ్మణావస్థాయాం ప్రాప్తం: “ఉదా త్తమను 

దాత్తమనంక్య' మితి సూల్రేణ మం త్రదశాయామదా త్తృస్యానంత్యస్య వరలగ్ను తయో 
చ్చార్యమూ ఆస్యాను దా కకం విహితం. తథా చాత్ర నకారాదువరితన ఆ కారఆికావ 

“శ్చేత్య నేన శ్లిప్ట్రతయా వళ్యమానో౭నుదాత్తో భవతి,అయ మంతానుదా త్తస్వరో పారి 
గూవీక3 తేన బావ్యాణన్యశేణైక వదకష్షం నిశ్సీయత ఇతి. ప్రకటార్భ కార స్తు పాఠక పసి 

ఫ్టాంతో దాత్తన్వరో పారిభాషిక ఇతి వ్యాఖ్యాతం, తద్వా ప్రఖ్ఫ్ఫనం కల్పతరు కార రాష్ 

తం. అంతానుదాత్తం హీ సమామ్నా తారక వంచజనశబ్దమ ధీయత ఇతి పాఠక ప, సిద్ధిరసీ 
ద్దతి తథా చ వంచవంచజనా ఇతి మాం్రి, కాంతోదా త్తస్స కరః యస్తిక్. పరద దంత 

జనా ఇక క్యంతానుదాత్తో' బ్రౌహణస్వర ఇస విఫెగ్వ్య, ఉభయథా వ్యైకవద్యాత్స మాన! సిద్ధి 

రితి. _తె త్తిరీయక వ వృమయోగాద పే ప్యక పదత్వమి శ్యాహా పృ యో గాంత రే చేతి, ఆజ్యళ్వా 

త్వాం పంచానాం ఏ పంచజనానాం చేవవిశేహాణా యంత్రాయ ధ ర్రాయగ్భక్టఃమో త్యాజ్య 

గృవాణ మంత్ర, శేషు. దేవతానాం కర్మణి యం త్రేవదవస్థి స్థితం శరీరం తబేవ ధర ర ౦,ఇవో 

ముత్కభోో గాథార న్షస్తెకస్యా,వై కళ్యార్థమిలి యజమానో స కఅన్తు సమాన స్తత; (3కిమిక్యక 

ఆవా---సమ_స్తత్వావ్చేతి. ఆవృ త్తిర్వీప్సాకదభా వే వంచకద్వయా చవహాణాత్పంచవిం 
శలిసంఖ్యా వ, తీతిరసిద్ధతి భవః. జనవంచక మేకం వంచకానాం పంచకం దిషతీయమిలి 

వంచకద్వయం తస్య పంచపంచేతి గ్రవాణం చేత్యతరార్థః. కం చాసమాసవకే౭పి కిం 
వంచశబ్దద్వయో క్తయోః పంచత్టరోకః పరస్పరాన్వయక కిం వా త యోశ్ముద్ధ జ్వనైరన్వ 

య$ అథవా పంచత్వవిళి మై ర్హనైరప పరన్య వంచత్వస్యాన్వయ;, నాద్యఇ త్యాహ ---న చ 

పంచసంఖ్యాయా.  ఇతి--విశేషణమన్వయి3$. అనన్వయే హౌ బా కుమావా ----ఉపసర్జన 

అర అల Cree — అద నక్క [వ జర సంఖ్యయా సృ ృలిసిద్ధ పంచవింశతి త త్రాషనా ముపసం గ హోదప్ న 'సృథానస్య నబ్బవ త్త 

క్. కుతకనానాభావాత్ తేషాం వంచానాం వంచకానా మేకపుంచక పర్యా ప్తాన్య పంచ 
కవ్యావృ త్తభర వత్త్వాభా వేన నానాళ్తాల్ . నానా క్వే౭_వీ కథంచిక్సంచవింశ శి 



సంఖ్యయాఒపర యా విశేషణం వంచవంచనా ఐత, ఉపసగ్టనస్య వి 

పష చేనాసంయో గాత్ . నన్వాపన్న పంచసంఖ్యూ కా జనా ఏన వునః పంచ 

సంఖ్యయా వి శష్యమాణాః పంచవింశ తిః వ త్యేవ్యం తె. యథావంచ 

పంచవూల్వు వతి వంచవింళ తిః వూలాః ప్రతీయంతే తద్యత్ , నేతి 

ట్రూవముః, యుక్తం యత్పంచవూలళబ్దన్వ సమూామవో రాళ Sak 

త్క_లిలి సతాం ఇదా కెంచియాం వంచవంచ వూల్వు రత్రి విశేషణం, 

బ్రహ తు వంచజనా ఇత్యావిత ఏ వ్ భేదోపా దొనాత్కఎత్వసళ్యాం 

భిదా కాంపొయాం న వంచపంచజనా లి నిశషణం ఛభవేల్, ఛభవవ 

వీదం విశేషణం వం చసంఖ్య్యా. న భవేత్, తత్ర చోక్రో దోష, 

త స్థాత్పష్పువంచజనా ప్రతి న వంచవిం₹ ర. అతి కాచ్చ 

న పంచవింళ తీత త్త్య్యాభి ప్రాయం, అతిరేకో పీ భవత్యాల్మా కాభా "ఖం 

వంచవింళ తిసంఖా ఇయా:ః. ఆతా తావదివా వతి న ళం వాంగ Py వ వ్ర జాం ప్రా 3 ఖర 
స్యేతి, అవ (ఆ భె నానాం సర్వేషాం పృ కు ఛా నేన విశే ES VE వాన్యణోగా సొచ్చకి. గుడా 

నాం వరస్నశాన్వయే నాకర భేకాహానావకర్టు తీయ దశసంఖ్య్యా ప, త్తస్సా సన్న 

పంచవింశ లిసంఖ్యా వ, రీతిః. శృతీయముశ్లావయ తినని లి. సం చళ్వ్టనిశి "షన వంచ 

త్యాంతరాన్వయే వఢేవణీభూతవంచ రే... పంచ తాషన్టయా ళో ఎంచలింశ గిశ్వ వ, వ తీతి 

రిత్యర్థః. దృష్టైంత వై షమ్యేణ వరివారతి నేతి బ్రూమ ఇతి. వంచానాం సూలానాం 

నమావోర ఇశ్య తృ “స సంఖ్యావూరోు ద్విగురితి ననూసో విహిత. తతో “దగ రతి 

సూల్రైణ జీపో విధానాల్ సమాహార ప్కతీతే " సమాహాోారా; కరీళ్యా ౩ "ంళొయాం 

సత్యాం పంవేతి వదాంతరాన్వయో యం క్త వపందజనా ఇశ్య్చ త్స జీబంగ త్వాభా సేన 
సమావోరస్యా వ, వ బీలే; జనానాం చాదిత ఏవ వంచత(ో సొదానాశళ్సంఖ్యా కాంకాయా 

ఆనకత్త్య్వాత్సం చేతి పచాంశరం నాన్వేతి ఆకాంతూధీన త్వాదన్వయి సే స్పేతృర్థః. శేదీ్ విశే 
షణం, నను జనానా6 నిరాకాంక్ష క్యే=_ి తది శేణీభూళక పంచ ఆ "ఏని కతీత్యా కాం 

యాం వంచ త్వాంతరం విశేషణం భవిత్వి త్యాశంక లే--భవదపీని. నోవరర్ణ నస్యోవసర్డ 

నాంశనేణాన్వయ3 కింతు పృథాశేనై వేతి నోవనర్టనన్యాయవిరోఛాదయు క్షమితి వగ 
హరతి. త శ్ చేతి, ఏవం నానాఫావాదితి వ్యాఖ్యాయ అతిశే కాచ్చేలి ఇ సచష 

ఖ 
సంఖ్యాం/కాలే ఛాధశాంతరమాహ---అతి లేకాచ్చ. ఆ అస్మిన్కం్థతే, | ప్ర్రూయమాణయొ- 

అలిశేశాచ్చేహ్యేదినా, అతిరేక ఆధిక్యం జనశబ్దితవంచవింశనిత పై ననా V2 సరూ 



862 రత్న ప్రభాభూషి. తే, శాంకరబ్రవానూత్రభామ్యే [అ. ౧. 

తేన నిర్దిష్ట యనీన్నితి స్వప్తమాసూచితన్య “తమేవమన్య ఆకత్తాని 
- — 2 ఆశ 

మిత్యాత శ్వేనానుకక్ష ణాత్ .ఆతా చ చేతనః పురుషస్స చ వంచవింశ తా 
బీ అ వ 

వంతర్లత వవెతి న తన్ర్యైవాథారత్వమా ధయత్వం చ యు జ్యేత, 

అగ్థాంతరపరి గ, గహే వాత _త్స్వసంఖ్యాతి రెకన్ఫీద్దాంతవిరుద్ధః వస 

జ్యేత. తథా 'ఆకాశశ్చ పృ ప తిప్టితి ఇత్యా కాళ సావి వంచవింశ తా 

నంతర్జతస్య న వృథగుపాదానం న్యాయ్యమ్, ఆ గ్ధాంతరపరిగ, హె 

చో క్షం దూషణమ్. కథం చ సంఖ్యా మా త్ర శ్రావ ౯ సత్వశ్రుతానాం 

పంచవింళ తితత్త్యనాముపసం గహః పతెయెత, జనళబ్లస్స త తై (వ్య ద తష = దల 2 
రూఢత్యాత్ , అర్జాంతరోవసం గ హేఒవి సంభో్య్యోవవ త్తె త్ర. కథం తర్హి 

వంచవంచజనా వతి ఉచ్యతే. దిక్సం క్యా సంజ్ఞాయా' మితి విశేషస్తర ర 

ణాత్సంజ్ఞాయా మేవ  పజ్వకొబ్దస్య జనళ బ్లేన సమాస తతశ్చ రూ 

త్యాభి ప్రా పాయణై వ శేచిత్సంచజనా నామ 'వివయ్యంే, న సాంఖ్యత త(భి 

పాయణ, జే కతత్యస్యామా కాంతా యాం పునః వం చెతి వ పృయుజ్య తే, 

త్రో న వా! నాద్య ఇత్యుక్త్వా ద్వితీయే దోషమాహ ---అర్థాంత తి. తథా కాశం 

వికల్ప దూషయతి_ తలి. ఊకో దోషస్సంఖ్యాధిక్యం. పంచవింశ లెజనా ఆశ్ర! 

కాశ చేతి స ప్రవింశతిసంభఖ్యూ స్యాదిత్యర్థ = న చ సత్త్వరజ స్తమసాం వృథ సృ అనయా 

సేష్టేతి వాచ్యం, ఆకాశస్య సృథగు_క్టివై దైయర్థ్యాల్ యసీ న్ని త్యాక్మని తత్రా ప్టనాం 

జ Cc ర్ 
(వతిష్టోకివిరో ధా త్తవమ శే స్వతంత్ర ప ధానమ్యైవాథారత్వాల్ నేహా నానాస్తుతి చా 

క్ష శవవిరో ఛాచ్చ తవసత్యై పతవాది తాల్ .కిం చ పంచవింళతిసంఖా్యా వృ తీ తావక 

న సాంభ్యయత త్తషధీస్సంక్యేయమా'త్రే ఆ సంఖ్యాయా యు క్త త్వాది త్యాహ---కథం 

చేతి, కం జనశబ్దాత్త శ్ర ప్షగృహాః ఊత సంఖ్యయేతి కథం శధ్ధార్థః. నాద్య ఇత్యాహ = 

యథ 

మితి పృచ్చతి---కథమితి. వంచ చ తే జనాశ్చేతి కర థారయాదిసమాసాంత రాళ్ళం 

జనేరి, న ద్వితీయ ఇ త్యాహ---అర్లాంత నేతి, కిం తదర్థాంతరం యదర్భక మిదం వాక్య 

జ్ఞుసమాస స్యావ్వ క్వ బలవత్త్వం తావదాహ=ఉఆచ్యత ఇతి. దిగ్వాచినస్పం ఖ్యావాచి 

నశ్చ శభాసృంజ్లాయాం గమ్యమా నాయాం సుబంలేనో తరవచేన సమస్యంలె. యథా 
న్ లా —0 

రాతాకాశ యో వంచవింశతి తత్వ్వాతిరి క్త తస్వెత్చ పవింశలి తత ఏపాపావవసిధాంళా 

పాత; తస్యాన్నాత్ర, చ, ధానాది తత్త ప గృవాణముచితేమ్. 



పా. ర] సంఖ్యోవస సం గ్రృవోధికరణమ్. ౨. నూ. ౧౨ లీలల 

వఇఖ్బుజనానామయీ కేచిత్ , లేచ పంవై పత్యర్థః. స_ప్పర్ష యస్స త్పైతి 

వష్యజనా నా మేతి తదుచ్వ తె. 

కకెదయో వాక్య షాల్ , ౧౨. 

యన్తీన్నంచ వంచజనా” వ్రత్వత ఉత్తరస్మిన్మంలై, బహ్మస్వరూప 

నిరూపణాయ చ్రాణాదయః పష నిర్షిషాః. 'ప్రాణస్య ప్రాణముతే 

చతువశ్చతుకుత లౌశో త్రస్య శ్ త త్రమన్న స్వాన్నం మనసో యీ నునో 

ష్ ధా వ విదూరితి, లేఒత్ర వాక్ష ఎవగ తాస్పన్ని థానాత్పఖ్బుజనా వివత్యుంతే, 

కథం పునః (వ్రాణాదిషు జనళ్ బప యోగః, త_ల్తే ఇషం వా కథం జన 
ఆగ ది వ జం లు కం అభ కబ్ల ప్రయోగ సమానెతు వ్రనీద్ధ్యతిక్ర మే వాక్య *షవళాత్చా) 

ben 
యా. కే పున సే 

కాదయ ఏవ గృహేతవ్యా భవంతి, జన సంబం ఛాచ్చ (వ్రాణాద యో 

DN అ ' మలో సద్ అల 6 w= ం జనళ బ్లభా బొ భవంతి. జనవచనళ్చ పురువళ బ్దః వాణిషు వ్రయు రక 
వాలి 

(s € ర 
రం బపహా రే లె అ) ప్ర రౌ 5 చేవ వలే వంచ హూప్రురు బూ కులు అ ౭ వాణీ యి ఎలి య్ 

కోవా మాలేశ్యాపే + చ బాపహాణమ్ు. సమానబలాచ్చ సముదాయస్య 
( టా { 

దక్నీణా గ్నిస్స పరయ ఇత్యాది. అయం చ సమాన స్తత్స్పు రువ భేద; పంచజనశబ్ల్దన్య 

సంజ్ఞాత్వముక్ష్య్వా సంజ్ఞ క నార్థం సూ త్ ౦ గృక్షోతి---కే పున స్హ ఇతి. 

౧౨. శ్రుతోవుకళబ్దోజ.వ్యర్భక య్ ప్రాణాది.ే చ్రేరకం తత్సాక్న ఆమా త్థానం 

విదు స్తే బ్రహవిద ఇత్యర్థః. పంచజనశబ్ల స్ట ప్రాణావిన కయా వృత్త్యా వ యోగః 

ఇతె శంక తే కభం పునరితి యథా తవ కశ్తేర్ష షమ జనశబ్దస్య లతణయా ప్రయోగ 

. స్తథా మమ. స్రాణాదిము పంచజనశబ్దస్య  లక్షణయే త్యాహ---తత్తేేష్వితి.. తర్హి 
రూఢ్యతి క్ర మసామ్యా త్తత్త్వాన్యేవ గ్రావ్యాణ్త్యక ఆవా---నమానేర్వితి. సన్నిహిత 

సజాతీయాన పే పక్ష శ్ఫుతిస్థా + ఎవ గ్రావ్యోః నతు వ్యవహితవిజాతీయసా పేతస్త ఏతిస్ధా 

ఇత్యర్థ 9. లత్షణాబిజనంబంధమాహా-_జ నేతి, జను వంచజన ఇతి వర్యాయ్క, పురుష 

మిత్రాదిశబ్దవచ్చ వంచజనశ బ్బస్య ప్రాణాదిలతుక త్వం యు క్త మి త్యాహ _జనవచన 

శతి, నను జాయంత ఇతి జనాః మహా దాదయః జనక త్వాజ్జనః పృ భానమితి, యోగ 

నంభవే కిమితి రూఢిమా శి శై లక్షణావ్ర యాస ఇక్యత తహ నమాశే నెల, యథా 

నను శే వంచక్వనంఖ్యాకాః పంచజనాః క ఇత్య పేకూయామాహ... 

ష్ణ నీవ అది"ర్వేహాం ప్రాణచకుక కో త్రాన్నమనసాం శ్రే ప్రాణాదయ। 



హనూ త్రభా మ్మే [అ. ౧. 

థత్యమవిరుద్ధమ్. కథం పునరసతి వృథమవ, యో యోగ రూఢక్న్ళక్యా 

ల్ యితుమ్, కళ్యోద్భిదాదివది త్యావా. ప ప్రసిద్దార్థనన్ని థా నేన ప హ్యషప్క పనీ 

చరళ బక వ ప్రయుజ్యనూనస్సమభి వ్యావారా త్హష్యప యో నియమ్య లె 
ధి థి ఇట 
యథా “ఉద్భిదా య'జేశ యూవం ఛిన త్తి వేదిం కరోతీితీ తథాయ 

మవివంచజన కబ్బస్సమా సాన్వాఖ్యానాదవగ తసంజ్ఞా భా వస్సంజ్ఞ్యా కాంట 

వాక్య శహసమభి వ్యాహృ లేషు వ్రాణాదిషు న_ర్తిష్య లె. నె శ్చిత్తు దేవాః 

వితరో గంధరాష అసురా రమోంసీ చ పంచజనా వ్యాఖ్యాత. 

అనె న్యైళ్చ్ క్చ్పోతాషరో వర్షా నిమాదపంచనూూాః పరిగృహా తాః, కరచిచ్చ 

ఆశ్వకర్థ శబ్ద్బస్య వర్ధ నముదాయస్య వృ, రూఢి రేవం వం చజనశళబ్దస్య రూఢినేవ నా 

వయవళ క్ర్యాత్మకో యోగ ఇత్యర్థ 3. పూర్వ కాలిక, వ యోగాఖా వాన్న రూఢిరి త్యావ్షీ 

పతి=కథమి లి. “స్యుః పుమాంసః వషఘ్బజనా”” ఇత్యనురకోళాదా యోగో స్వే నీవ, 

తదభావమంగీక్ళ త్యా ప్యాహ శ శ్వేతి. జననంబం ధా చ్చేతి సూర్టభా ష్య నేవు 

వం చజనశబ్దస్య రూఢిమా శ్రి త్య ప్రాణాదిషు లతీణోకా ఇహ తు ప్రాఢవా చేన ప్రాణా 

దిషు రూఢథిరు చత ఇతి మంకవ్యం. సంగ్భహాతం వవ్భణోతి ప్ర సిజ్జి క్యావనా, 
'ఉద్భిదా యభబేత వశుకామి ఇత్య త ద్భిశ్స దం వి భయగణార్థకం కర ర్య నామభయం 

వేతి సంశయే ఖనిత్రాదావుద్భిక్సదస్య ప్రసిచ్చేర్యోననామ్వే ' ప్రనిద్ధినిరో ఛాజ్జ్యోతి 
మ్హోమే గుణవిధిరితి హే రాధ్రాంత$, యే యాగ నేష్టం భావయేది క్యర్థ 8. తత 
క్పోద్భిచేక్య ప్ర వ నిద్దర తృ తీయాంకన్య యా 7 నేత్యనేన ప్ర పనిద్ధార్థ శేన సామా నాధికర 

తేన తన్న్నామత్వం నిశ్చీయ లే ఉద్భెన త్తి దళూన్నాధయ రీతి వ ప్రసిజ్రేరవిరో ధా ద, 
కృతజ్యోతిష్టో మే గుణవిధ్యయోగా త్తద్విభా చోద్భిదాఖ్య ఖా గుణవసా మో వేతి మత్వ 

ర్భృసంబంధలత ణాప్కసం గా చ్చెతి కర ర ” "యెవొద్భిత్పదం. తథా చ్చిన శ్తీతి చృసీద్ధార్థ 

ఛేదన యో గ్యార్భక శబ్ద సమళ్లి వ్యాన రా ర్థారువి శేషా యూపకశగ్దార్థః, కరోతీతి సమ 
ఇివ్యాహా రా చ్వేది శ క్ఞార్థన్సంసా గర యా గ్యస్థండిల వశే ఇతి గమ్య శే, తథా వ, 

ద్థార్థక ప్రాణా దిశబ్బసమభిచ్యా హా రాక్సంచజన శల? ప్రాణాద్యర్థక ఇతి నిక్చీయత ఇత 
రః. ఏక చేళి నాం మతడషయమావనా.. ౩ ెశ్చిది త్యాదినా. శూద్ర్యాం బ్రా చావాణాజ్ఞాతో 

స్రీ 

co 

మాద. (శుత్యా పం చజనశ బ్బ స్యా ర్థాంకరమావా_క్వ చిచ్చే తి. పౌంచజన్యయా 

పంచజనశ బేనోచ్యం లే, కసాల్ , వాక్య శేపాల్ 'ప్రాణస్య ప్రాణముత చకుషళ్చతం? 
ఇత్యాది వాక్య శేషస్థ త్వా దిత్యర్థ 9, రి 



పో. ఈ.] సంఖోోవసం గ్రృవోధికర ణమ్. 3. నూ. ౧౩. తర్ 

“'యక్చాంచజన్య యా విశే” వ్రజాపరః వ యోగః వంచజనళ బ్దస్వ 

దృళ్వ ల తత్పరి గ, పా౭ఒనీహ న కశ్చిదిషరోథః. ఆచార్యస్తు న పంచ 

తీతిరసత్యేవం వరతయా *, పాణాద మూ = నా వింశ తెస్తత్ర్త్ర్యనామిహ చా చ 
వాక్య శెపాది'తి జగాద, 

భ వేయుస్తావత్సా9ణాదయః పంచజనా మాధథధ్వండినానాం 
శాల యీ 

'యేఒన్నం ప్రాణాదిష్వామనంతి కాశాషనాం తు కథం పాణాదయః 

పంచజనా భ వేయుః యేఒ౭న్నం ప్రాణాదిషు నామనంతిత్వత ఉత్తరం 

ఇ అప జ్ 
సూ, వ్యాతిపై కపామసత్య న్న ౧౩. 

యా 

అసత్యపి కాణ్వానామన్నే జ్యోతిషమూ తెపాం వంచసంఖ్యా 
ఎ ౨ 9 ¢ o ల దం. అధ ర చ్ ఆధ 

వూర్య ల. లేవీ హీ యస్మేన్సంచజనాః ఇత్యెతః వూర్వనృనృంల్ర, బహ 

స్వరావనిరూపణాయైన బ్యోతిరధీయ త్ర, 'తడ్దవా బ్యోోతిషాం బో్యతి? 

రితి. కథం వునరుభయపానుపి తుల్యవదిదం జో తి; పఠ్యమానం 

సమానమం తే గ తయా పంచసంఖ్యయా కేపూంచి ఎహ్యాతే "కేషూం 

చిన్నెతి, అవపకూ భేదాడిత్యాహ, నూధ్యందినానాం _ . సమానమం త్ర, 

వజయా విశతీతి విట్ తయా. విశా పురుషరూ వయేం ద్ర స్యాహ్వా నార్జం ఘోషా 

స్స హై ఇతి యత్తద్యుక్తం ఫఘోషాతి రే కేణేంద్రాహ్వానా యో గాదితి శ్కుత్యనుసా లేణ 

ఖల 9 శే క్రి ఇ “ శి | గోర వ్రజామాత గృవాణేఒపి న విరోధ ఇత్యర్థ 8, సూత విరి" ధమాశంక్యావాఆచార్య 

స్ప్వ్వితి. అతస్సాంఖ్యత త్వ్వాతిరి క్షయత్కించిత్పరతయా వంచజనళబస్య వ్యాఖ్యాయా 

మవిరోధ ఇతి భావః, 

౧౩. శంకో త్తర ల్వేన సూత్రం గృ్షోతి--భవేయురితి. జ్యోతిషాం సూర్యా 

దీనాం జ్యోతి స్తద్భ)వ్యజేవా ఉపాసత ఇక్యర్థః. నన్విదం షష్ట్యంతజా్య్యోతి; పదోక్తం 

సూర్యాదికం జ్యోతిశ్శాఖాద్వయేవ్య స్టి తత్కాణ్వానాం వంచత్వవూరణాయగ్భహ్యూ 

తే నా న్యేహామితి వికలో న యుక్త ఇతి శంక లే. కథం పునరితి. ఆకాంకావిశేసూ 

నన్వస్తు మాధ్యందినానాం ప్రాణాదిష్వన్న స్యామ్నా నాత్పం చసంఖ్యా. కాణాఏ 

సాం తు తదనామ్నానాత్క.థం వంచసం ఖ్యీత్యత ఆవా 

వశేపాం కాణ్వానామనత్య న్నే 'తచ్చేవా జ్యోతిపాం జ్యోతి? ఇత్యాదిఫూర్వ 



తర రత్న వ్ర భాభూపి లే, ఇాంకర బ్రహూసూ శ్ర భామ్యే [అ. ౧. 

పరితప్రాణాదిపంచజనలాభాన్నా న్మీన్మం త్రాంతరపఠి తే బోరితివ్య పేమ 

భవతి తదలాభాత్తు కాణ్యానాం భవత్య సెక, అపమాఖదాచ్చ 

సవమానేపి మంత్రే, జోస్టతిహో గ్రవాతాగ, హే, యథా సమాన్నే 

ప్యతి రా లై వచన భేదాళ్లో డళినొ గ గృహణా గృహా తద్యూత్ . కదనం 

న శ. ప నిద్ధిః కాచిక్ప) థానే నవిషయా_స్తి, సృృతిన్యాయ 

తు ప హరిమ్యే కే. పోతి తృతీయాధిక రణమ్. 

పని 
అ 

సూ, కార ఇల్వెన చాకాశనాొదిహు 

యథాన్యపదిషా £2 ౧౪. 

టో 5 చ వ పహావివ 

వతిపాదితం బ్రహాణా లతణమ్, పృతిపొడితేం చ బ్రహ్మ మయం 

ద్వికలో్పో యుక్త ఇత్యావానీధ్ధాంతీ. అేశ్నేళి. యథా 'ఆతిరాత్రే వోడళినం 

గృమ్షాతినే త వాక్య భేదాద్వికల్ప స్తద్వచ్చాఖా భే దేనాన్న పాఠా పాఠాభ్యాం జ్యో తిపో 

వికల్ప ఇత్యర్థ 3. నను క్రియాయాం వికల్పో యుక్తః న వస్తునీతి వేజ్, సకం 

ఆత్రావి శాఖా భేదేన సాన్నా జ్యోతిన్సహితా పా వంచప్రాణాదయో యత్ర ప్రతి 

వ్తౌన్ల న్యననా౭ను ద్రృష్టవ్యమి ల ధ్యాన క్రియాయాం వికలో వవ త్తిరిళ్యన పద్యమ్* 
© —0 

ఊ క్షం వృ థానస్యాశబ్దత్వముపసంహరతి-- త చేవమి శి. తథాపి స్మ తీయు _క్తిభ్యాం 

వ థానమేవ జగ త్కారణమిత్యత ఆవాస తీతి, 

ఇతి తృ తీయాధికర కామ్. 

౧ర, కారణ ల్వేన చాకాళాదివు యథావ్యవదిష్టోశ్తే3---ఫూర్వ గం కోనాస్య 

సంగతిం వక్తుం వృత్తమనువదతి=- వ్రతిపాదిత మితి. అధికరణ క్ర యణ (వ థఛానస్యా 

_ 

వాక్ళస్థజ్యోతిహా పంచత్వం వూరణియమ్. అతః ప్ర ధానమశబ్దమితి సిద్ధమ్, 

ఇక్టమధికరణుత్ర యణ (వ వ, థధానస్యాశబ్దక్వ సాధ సన ర్రవ్హాణి వేదాంతానాం 

సమన్వయ! సాధిత$, అధునా శమ వరస్పరవిరుద్ధార్థ ప్ర వ తిపాదక త్టేనానిశ్చాయ 

కత్వాదనుమానసిద్ధప్ర ప, ధానవర వివో క్తసమన్వరయూోడ ప్తి తొ శేవసంగ త్యా, ఫూర్వం 

పంచత్వసంఖ్యాపారణమనన్నేన జూ్యోతిషూ వేతి వికల్పస్యావిరో ధేఒప్ వ వకృళలే కారే 

వస్తుని వికల్చ్పాయోగాద్విరో భే సత్యప్రామాణ్యం వాక్యానామితి వృ త్యుదొహరణ 

లతీణావాంతరసంగ త్యా చేదమాపహాఎ-- 

అక్ర పూరోో్ట త్రరయోః . వక్షయోకః సమన్వయా సిద్ధిః, తల్సిద్ధిరితి ఫల భేద్క, 



పా. ఈఈ.) _శారణత్యాధికరణమ్. ర. నూ. ౧౪. పర? 

గతిసామాన్యం వేదాంతవాక్యానామ్, ప్ర ప తిపాదితం చ వథానస్యా 

శబ్బత్యమ్. తటే దవువరమాళంక్న్న తన, జన్హాడి కారణత్వం బ హణో ద్ (౮ ట్ర మ్బ we 
బ్రహవిషయం నా గతిసామాన్యం వెదొం తవాక్యానాం వృతిపొదయి 

తుం శ క్యమ్, కస్తాత్ 2 విగాసదర్శనాత్ , మతి వెడాంతం హ్య్న్యాన్యా 
న సృష్టిదవలభ్యతే కమాడివై చి తాత, తా హా క్వచిత్ , “అత్త నః 

(J 

శాశత(ోక్యా జగ త్క్కారణత్వ లత కోన ద్రెహ్మాణ థువ బద్ద తేసి సీ న్నేవ బుద్ధి సై 

నిరిష్ట ఇషు బ్రహ్మణి పదాంతానాం సమన్వయ ఇతి నాధితం పూర్వనూ త, సంద రణం 

తత లతణ సమన్వయ యోరసిద్ధి రేవ (శ్రుతీనాం విరో ధదర్శనాది తా కే వరా పాం 

“నాస్య సంగతిమాహ తలే తి. న ఇచావిరోధచింతాయా3. ద్వితీయాభ్యాయే 
సంగతర్నాసి న్న భ్యాయ క వాచ్యం, సిద్ద సమన్వయే న స్థ త్యాదెమానాంతర 

విరోధనిరాసన్య ద్వితీయా భ్యాయార్థ త్వాత్ కత్పదవాచ్యజగ తారణ వాని శృతీ 

నాం మిథో విరో థా ద్వాచ్యార్థానిశ్చయేన ల్యే నమన్వయానిడ్ఞా ప్రాప్తాయాం 

త త్చాధకావిరోధచిం తాయా అత్రైవ సంగత్వాల్ . న చైవం నృష్టి (శ్కులీసామవ్య 
ఏరో ధో త్రైవ చింళనీయ ఇతి వాచ్యం, స్వవ్న వఠత్యల్పితన్ఫ మై _విరోధనై స్ట్రవా 

భావాత్ , కిమర్థం తర్జి డ్వితీయే తచ్చింతనం స్థూలబుద్ధిసమా ధానార్భ మితి 
బబూమః, ఇనా తు నూక్షుద్భశాం వాక్య సమన్వయ క్టైనాయ తత్స దార్భశ్రుతి 

విరోధ పరి హ్రియలే. యద్యపి త్వం వదా శ్రుతివిరోధోఒత్ర పరిహార్తవ్య స్తథాపే 
వ భమనూ నూ లెణ బంధమిథ్యాళత్వసూ-చనా విరోధన్సిద్ధః, (వృవంచస్తు స్థూలబుది 

థి 
సమాధాన పృనంగేన ఛవిష ప్యతీతి మన్యతే సూ తృకారః. ఆత్ర జగ త్క్కారణ శు తయో 
విషయా? తాః కిం బ్రవాణి మానం న వేతి సంకయేజన్న జ్యోతి పోన్సం ఫ్యదృష్టి 

Ce 

కీయాయాం వికల్పేఒపీ కారో వస్తునసదా్వ సద్వా కారణము త్యొదివిశకల్చా 
క. భో అల ఇ ఇరా జ్య ర్ట ఇ సంభ వాదప్రామాణ్యమితి పృత్యు దాహారకోన ఫూర్వవతీయన్ను క్తా ఇషుం వివృ 

ణో లిం ప్ప తివేదాంతమిత్యాదినా-. వేదాంకానాం సమన్వయసాథ నాచ్చు త్య 

థ్యాయ సంగతిః. అనదాది వదానాం నత్కారణే సమన్షయోక్తేః$ పాదనంగతి;, 
పూర్వవ షే సమన్వయాసిద్ధిః ఫలం, సద్దాం తే కల్సిద్ధిరితి వివేక, కృమ్మాకృమాభ్యాం 
సృష్షివికోధం తావ ద్దర్మయతి---కథా హి క్వచిదిత్యాదినా. న పరమాత్తా లోకాన 
“Ns oa జక శ స జ నృజక అమృయశరీర వ్రచుర స్వర్ష లోకో2.0భళ్ళ క్రార్థం. నూర్యరశి వ్యాప్లో౭.0తరిత్ష 

లోకోఒురీచయ;. మరో మర్త్యలోకం. అబ్బహుళా3 పాతాళ₹ళలోకా ఆవ ఇతి 

అత్ర, జగ తారణ త్వాదివాక్యాని ద్రవ్యాణి మానం న వేతి విశయే, "లేపాం వరస్సర 



855 రత్న వ్రభాభూషితే, శాంకర బ్రహసూ త్రభామే [అ. ౧. 

ఆకాశ స్పంభూతి ఇ్రత్యాకాశాదికా సృష్టిరామ్నాయతే, కరచి తేజ 

ర చరం ఆ 3 0 క గ ఆది కా తే_ర్రబ ఒసృజలె త కరచిత్పా /ణాది క స పాణమసృజత 

"జాపి aps 5 భ్ — ప్రాణాచ్చభ్ధా మితి, కచిద క మేకై వలో కానాముత్ప_త్తిరామ్నూయ 

తేస బమాంల్లోో కానసృజత్యం భే మరి చిర రమాంపి పత్తి తథా కషచిద 

జ జ, రాం ౪ = న్ రికా 5 4 

సత్చూర్వి కా సృష్టిః పఠ్వ తో. “అసద్యా ప్రదమ గృ, ఆనం తతొ వై సద 

జాయే” తి “అసదే వెదమగ, ఆసీత్ తత్సదానిత్ తత్సత్యమభవి 

దితిచ్చ కృచిదస దాషదనిరాక ర గన సత్చూర్వి కావ, క్తి యా ప్రతిజ్ఞాయ తే 
ft న ఉం సదయ ఎ 3 we am అ 

తక ఆహురస బె పదమ గ్ర, ఆను దిత్యువక్రృమ్య కుత స్తు ఖలు నె 

వం స్యాదితి హోవాచ కథమసతస్పజ్ఞాయే తే” తి “సల్వేవ సోమ్యేదమ్మగ్య 
ర్ భా లా ఇ ల కళ a ర గ్ల 
pe ప్రల క్వచిళ్ళ్వయోం వ వ్యయ నిగద్య ల 

త ల్ధదంతర్ష్భ వ్యాకృతమాన _త్రిన్నామరూ వా భ్యా వ వ్యా క్రియతి 

బ్రతి. వవమనేక ఛా వివతివ లః వస్తుని చ వికల్చ్పస్వానుపవ_ల్తిర్న 

వెదాంతవాక్యానాం జగ క్మారణావ ఛారణపరతా న్యాయ్య్యా, స్మృతి 

న్యాయ ప్రనద్ధిట స్యం తు కార ణాంతరపరిగ్క హా నాస్ట్రాయ్యు బ్తత్యెవం 

సె బ్రూమః. సత్యే వీ సృతివెదాంతం సృజ్యమా నెపోరకాశాదిషు 

కృమాడిద్యారశే విగానేన సృష్టి కించిదిషగానమ శి, కుతః? యథా 

(శ్కత్యర్థణ సృషివిరో ధముక్వ్వా కారణవిరోధమాహ-_ తథేతి. అనదనభివ్య క్త 

నామరూ పాత్తకం కారణం, తత; కారణాత్స దఖివ్య క్షం. నళత్తుల్యార్థం ఛాందోగ్య 

వక్యమాహ- అస పతి. క్రిం శూన్య మేవ నేత్యావా---తత్సదితి. అబాధితం బ్రా 

ల ఊర * వే 5 బల జ _ వాసిదిత్యర్థ 8. కద్భ)హాత నా స్థితం జగత ఎ్రష్టికాళీ సన్యుగభివ్య క్షముభవల్ . (వ్యకి 

యాసృష్షిః. తత్ తత, కారణే నీకే బాహ్యా స్టేషూం మకం. శ్రుతిశేవ దూషయతి-_ 
లు WW లావి GU 

కుత ఇతి. .కుత నవం వద యోరర్భమాహ---కథమీతి. స్వమతమాహ----సదితి. తదిదం 

క 5 జగత్. వా కిల కర్ణి పాకాల అవ్యాకృళం కారణాత కమాసిత్ . శ్రుతీనాం విరోధ 

జలే అల ల ఆర (6 ౧ ఇ బో మువసంహర తి. ఏవమితి. కిమ్మత న్యాయ్యమి త్యాశంక్య మా నాంతరసీద్ధవ, భానలక్ 

జ్ గా అర _ జ వ్ కత్వం వేదాంతానాం న్యాయ్యమి త్యాహ---స్ట్ఫృతీతి. తత్ర సృ వ్రైవిరోధమంగకృత్య 

గ్రష్టర విరోధం పరిహరతి-._.సత్యపీతి. ఆకాశాదిషం బ్రహ్మణః కారణ ల్వే విరోధో 

నెవా స్తితి (వ, లిజ్జాయాం హూతుమావాకుక ఇతి. యభథాభూతత్వ మే వాహ 
టను. 

నిరోథదర్శనాన్న మానమీతి ఫూర్వః పక్ష సిద్ధాంతస్తు---చశబ్ద; శంశానిరాసార్థః 



860 రత్న ప్రభాభూషి లే, శాంకర బృహానూత్రభామ్యే [అ. ౧. 

విగీతనుధిగమ్యుమాన నమవివతుతం భవితువు 

అతి పృసం గాత. సమా థాన్యత చాచచార్యుః 

జ ష్ష్ np a ఆయ్ వ్ర ర శ్ వియద్శశ్రు, తె రిత్యారళ్వ. భ పెదవీ కార్యస్వ 

వరాన తాత, న హయం సృష్ట్యాది 0 వంచ; పు రిడహాషయిపి తు. 

న హి తత్స తిబద్ధః కశ్చిత్పురుషార్థో దృశ్వ లె క్ట! "లే వౌ నచ 

కల్పయితుం శక కే. ఉవకృమోపసంవోరాఖ్యాం తత్ర తత్ర బ్రహ 
a WU జి 

విషమై ర్యాశ్ర్వైస్సాక మెక వాక్య తాయా గమ్యుమానత్వాత్ . దర్శ 

యతి చ సృజ్టూది ప, ఘు పంచస్వ హవ,త్వత్త్వర్థ ఆ" 0 “అన్నన సోమ్య 

గుంో 7నాపోమూ లమన్వి బ్బాద్భిన్సోమ్య సుంగాన తేజో మాలమన్ని 

చ్చ తేజసా సోమ్య శుంగన సన్గూలమన్వి చ్చే" తి, మృదాదిదృష్టాం 

డా నగగా వ ద్ 5 సే oy జ క On తెశ్చ కారర్దిససి కారణానాశాదం వదితుం ృప్రాన్టది పపంచక్నా/వ్యత 

ప్రతి గమృతే, తా చ సంప్ర చాయవిదో వదంతి___''మృల్లోహవిష్ఫు 

అం గా ద్వ్వై స్ప ్రఫ్టీర్యాచ్ “దితాన్వ థా ఉపాయన్నో2౭-వతారాయనా న్నీ 

దః క నో తి, బవావతివ తిన స ులేబవ "ఖే థంచ నె (హావ, ప_త్తిసంబద్ధం తు షులం భూయ తహ 

మానే దృష్టర్యపి నానాక్వం ప్రసజ్యేలేత్యాహ---ఆతి వ్రసంగాదెతి.. సృష్టివి విరోధ 
మంగీకృళ్య నృష్టరి న విరోధ ఇత్యుక్తమధు నాంగీ కారం కృజతి సమా ధాస్యతి చేతి, 

కిమర్థం క్రి శ్రుతయన్స షీ మన్యథాన్యథా వదంతీ త్యాశంక్య సృష్టావ తాత్సర్యజ్ఞావ 

నాయీ త్యావా---భ వేవ త్యాదినా. అ తాక్పర్యాన్టే విరోధో న దోపాయేశ్య తాత్సర్యం 

సాధయతి_న హీతలి, ఫలవద్భ)హ్మ వాక్య శేష ల్వేన సృష్టి వా-5స్యనామర్థ వ క్త కసంఛ్ల 
వాన్న స్వార్ద వృథక్సృలం కల్ప నం వాక్య భేదావళ్వం త్యావహా... న చ కల్పయితుమి తి. 

న్యాయా చేక వాక్యత్వం సిద్ధం శ్రుతిరపి దర్శయతీ త్యావా=_దర్శయతి నేతి, శుంగేని 

కార్యేణ లింగేన. కారణ వ్యన్థుశార్థ త్వం సృష్టి (శ్రుతీనాముక్త్వా కారణ స్యాద్వయత్వ 

జ్ఞానం ఫలాంతరమాహ-_-_మృ దాదీతి, ఏవం నిమృలాయామ న్యార్గాయాం న్న మా 

తాక్స ర్యాఫా వాద్విరో ధో న దోష ఇత్యత, వృద్ధనమ్మతిమావా తథా చేతి, అన్య 

థాన్యళభేకి వీప్పా ద దృష్ట్రవ్యా. ఆవ తారాయ ద్రవాధీజన నే అత స్త్పదన్యథా ల్వేవి 

భూత ఈశ్వరః కారణ తేన వ్యపదిష్ట వీకసి న్వేదాంతవాక్యే తథాభూతనై ్యవాపర 

న్వాక్యేఒప్యున్తే రఖిధానాది త్యర్థః, ర, 

సి 
ఆ 



పా, లో] కారణ తాషధిక రణమ్. ర. నూ. ౧౫, 361 

విడాప్నోతి వరం తరతి న్ కనూత్మ విత్ తమేవ వివి శ్వా తిమృత్యు 

మేపి తి చ. ప త్వకమౌవగమం చేదం ఫలం “త శమ తర్షనంసా రాకా ని 
ర్యాత్మత్వవ తపతే సతాం సంసా ర్యాత్మె త్యవ్యావృ త్తెః 

యత్సునః కారణవిషయం విగానం దర్శితం “ అస ద్వ్యాఖద మృగ 

ఆన్” ది తస్వెది తత్సరిహ _రృవ్వుం. అశ్రా చ్యళలె. 

సూ, సమాకర్షాల . ౧%, 

'అసదార్షి ౪ వదమగ, ఆనీ”దితి సా కానన్ని రాక కం కారణ తేన 

శ్రావ్వ తే, యతః 'ఆసన్నేవ స భవతి అసద్బ్ర పాతి వెద చేత్ అసో 

బ్రతి చేద్యెద సంతమేనం తతో విదురతిత్యసద్వాదాపవాదేనా 
_స్తిత్వలవీణం బ బ్రహాన్న మయాదికోళవరంవరయా వ వత్యగాతొనం 

నిర్హార్య' సో శావటుతే తి తమేవ వ సృకృతం సమాకృమ్య సప్ర, ప పంచాం 

సృష్టిం త స్థాచా్రావయి ఆ" "0 “తత్సత్యమి త్యాచతుతి ఇతో వసం 

హృత్వ “తద వేష న్ల్ కో భవతీతి తేస్మీన్నేవ వ్రకృలేఒశ్దే శ్లోకమిమ 
ముదాపహారతి “ ఆసజ్యా అదమగ, ఆసీిడితి యది త్యసన్ని రాత క కమన్నీక్ 

న్ల్ శే భివ్రే, యుత తతో, న్యసమాకర్ష జేఒన్యస్యో దాహరణాదసంబద్దం 

వాన్యనూ.పట్యేత తస్త్థాన్నామరూవవ్యాక్ళతన స్తువిషయః ప్రాయేణ 

ప్రాగుత్స శెస్పేజేన 

ల న్ా తీ అద్య జ్ అ ద ద్రవ్యాణి న భేద 8 జయే న విగానమిత్యర్థః, చ్రక్యాక్టునస్య ఎ్రష్మిశేషిత్టము క్షం తన్ని 
అద్య శకం య కాం = ర గ న్ రాషహాయ తస్య ఫలమాప లా బాత మృత్యుమ ల్యెరీ త్యన్వయ:. 

౧౫ వీవం సృష్షి ద్వారకం విరో భముత్ఫూ లేం నమాధాయ కారణన్య సద 

సత్తాదినా సాముచ్భు) 8ినిర్ “భనిరాసార్థం న్యూత్రమానత్తే_యలత్నునరితి. యతో =. 
స్టీక్టలత్నణం బ్రహ్మ నిర్ధార్య తసి నే న్నావ్ శ్లో కోకముదోహారతి అతొఒకృ నో నిరాత్ర్ల క్ర 

గన వన wa అగ మసన్న శ్రావ్యత ఇతి యోజనా, కక్తత్ర సద 'తని Os: మంద్ర భవలి. నదా 

సిద్ధ బ్రతి తదా్యాకర ణా భావా వేత యా 

ఆత్ర 
పార్ట 

సమాకర్తాదతీం ది యార స ౩ "సక్స దన్న బ్రవ్యా లత్మ్యత ఇత్యాహకేసాది లి. నచ వ (సృభాన 

నను కష్షచిదసతక$ క్షషచిక్సత ఉత్ప త్రి త్త వ వణాడి(రోధ ఇల్నాశ ౧ క్య్టాహ 

ఎ వేదము ఆసీత్ ఇక్యనభిష్ట క్ష కనామరూపవాొచినా అనచ్చబై దైన నత 



క తత*చానీదితి కం సనూ కృ చేత “త దెకఆహురసదే జనము గ్ర ఆస 

దిత్సత్రావి న శ్రుత్యంత రాభి ప్రాయేగాయమేకీయముతోపన్యాన 

క్రియాయామివ వస్తుని విక బ్పస్యాసంథవాల్. కస్తాద్భు)తివరి గృహెత 

నష క్పప. దా క్ష్వామైవాయం మందమతిపరికబ్ప త స్యాసత్పత.న్వోపన్యస్వ 

నిరాస ఇతి ద్రష్టవ ౦ “కద్దదం తర క వ్యాకృతమాన' దిత్య కా కావి న నిర 

ధికుస్య జగతో వ్యాక సభాం గథ్వలే “స ఏష ఇహ పృవిష్ట్వ ఆనకా 

ల్రైల్ ప్రై ఇత్యథ వి కస్య వ్యాక్ళత కా ర్యానుప్ర ప వేిల్యేన గ్యమాాక క్షొన్నిర 

ధ్వ మ వ్యాక ర ణాభ్వువగ మె హ్యనంత రణ ప్ర తాన వలందినా సంత్యే 

ర 

సవ క కా వ పె సమాకావేంత. చెతనసర్ష నేన సర్వనామ్నా కః 5 ర్య్వానుప్ర ఫ్ త్యెన సమా ఎ్రసాప్టికే చతనస్య 

చాయవమాత త నళ్శరం: పప వ్ర వేళళ్ళూ యళ అను ప్రవిళ్హ్రన్య చేత 

నత్వ శ, వణాక్ 'పళ్యంక్చృయుళృణ్యక్ శొత్రం మన్యానొ మనివ్తతి, 

అవిచ యాద్భశ్ మిదమడ్య త్న నామరూపాభాషం వార్షకి,  యమాణం 
ఖీ dD dU 

మేవ అత్వ తామితి వాచ్యం. వతవారక _బ హావిశచానామనేశేసాం లతణా”ారవా 
థ *ఒ-* ర 

పాతాదితి భానః, తిత్తిరిశులే “సూ త్కంయోజయి త్వా చచ్భాందో గ్యాటౌ యోజయతి-_ 
దె జ టా క ay) eter [1 క నే (వ 
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—0 ర 

4) 

త్ర్యాహాాయ స్ఫెతి. ఆనే కార్గ "ర "శద .దన్యలెరార్థన స్స (వక Men "డు పన ది పో 
లాలా గారాల. ఇంతా వా! TT I Tr arm 

కర ణః ప్రాణనసై సవ సంభవాత్ “వివమేవైమ వజ్తాళ్త శ తర” ఖతి చలచాత క ల ప్రాకొసై స్ట సంభ పృజ్ఞాత్తతే 

రాళ భిర్భుంశ్తే ఇ 'శేవలింగాశ్చ ప్రైణజీవావితి పూర్వ? వక్షం. సిద్ధాంకన్తు---పురు 

హోణాం కర్తా పరమా ల్లెవ, కుతః, బ్రహ లే బ బ్ర వాణి ఇతి బ్రహణ నవోవక్రమాల్ | 



లే 

866 రత్న ప్రభాభూవి. తే శాంకర బ్రహనూూ త్ర భాజే [అ. ౧. 

Pd x | మం. ఎగ్ న్నా అన్యా తత్క_ సై త్వవి నాయం పరిస్పందలత్,ణస్య ధరాధర్శ్యలతుణస కర ణో 

ఆ వ్ భే వ ల నరా దంతా వ్ ర్చ నిర్దశః త్ర యూారన్యతర న్యాషష్ట ప్రకృత 05 గదసంశ బత త్యాచ్చ. bh 

వురుబూణామయం నిద్దెళక ఏతేషాం వురుపాణాం క -్రేత్వేవ తేషాం 
నిర్జష్ట్రల్యాత్ , లింగవచనవిగానాచ్చ. నావి వురుపవిషయన్య  కరోత్య 
రస కి యాఫలసాః వాయం నిరేశక క రశ బనైవ తయోరుపా త్ర చ్ ఈ లి లో —_9 దులా —_0 క బా a ¥ 9 re ర వ కత + పరి స మాత్చ్రత్యతు నన్ని పీతం జగ తృర్వనామ్నై తచ్చ జన నిర్దీ 

ఇ ( Ey nA క ని చ నన nn = జర్ శ్వ క్రియతంతి చ తదేవ జగత్కర్మ. నను జగదవ్య ప్రకృతమసం 
ఫో తం చ, సత్య మేతత్ , త థ్యావ్యసతి వి శపషోపాదా నే సాథారశేనా 

న సన్ని థానేన సన్నిహితస్య వస్తుమాత్రస్యాయం నిచ్దేశ ఇతి 
Ss న్ విశిష్టస్న కస్య చిత ౨ వి ఇవసన్ని ఛానాభా వాత , పూవ్వత్ర, 

చ జగ చెక దేశభూతానాం పురుహోణాం విశేపోపాదానాదవి శేషితం 
జగ చే వహోపాదీయతలతి గమ్య తె. ఏతదు క్షం భవత, యవతేషూం 
వృునుపాణాం జగ బెక చేశభూతానాం కరా కిమనేన విధౌెతేణ యస్య 

వాగాం న్యాయ్యం, ఆత్ర (తీ (వ్ర కరణోవవద యోరసత్ర్వాత్క_న్య గృవాణమితి సంశయే 
రుషక్షర్త వదసాన్ని ఛ్యాత్కి) యత ఇతి యోగాజ్ఞగద్ద /వాణమిత్యర్థ$. ఏకత్క_శ్రేశి 
కృతవరామర్శాత్చురుషూ?  ప్రూారో్ట-కాః కర్మశబ్దైన నిక్షిశ్యంతామిళక్యతఆవహా__ 

నాపీతి. వానరు క్యా పాతాత్పురుషూణాం నపుంసకె కవచ నే నవరామర్శ్మా యోగాచ్చే 
త్యర్జ$ నను పురుషోత్చాదకస్య కర్తుర్వా పార, కరిోశ్యర్థ ఉఊత్పాదనం తస్య ఫలం 
పురుష జన్త తదన్య శరవాచీ కర్ణ శబ్హోఒ స్తీ ్వత్యతఆవా-_నాపీతి. కర్తృళశ చేనేత 
శ్రీయాఫలాభ్యాం వినా కర్తృ ళ్వాయోగాత్య_ ర్హ ళచ్దేనై వ త యోర్డ్స హా ణమిత్యర్థ్క, 
జగతోజవి ప్రకరణోవపదే న స్ప ఇత్యు కృమంగీకరో తి=_సక్యమితి. | ప్రకరణాదికం హీ 
సర్వనామ్న స్పంకో చకం తస్టిన్నసతి సామా న్యేన బుద్ధిస్టం సర్వ మొవ గృహ్య లి, అక్ర 
చ సంకోచకాస శ్రా ళ్స ర్వార్థ శేన సర్వనామ్నా బుద్ధిస్థస్య కార్యమా తస్య కర్త శబ్దో 
వాచక ఇత్యాహ---తథాపీతి.. కించ జగ దేక బేశో క్యా జగత) కృతమి త్యాహ-_ 
పూర్వత్ర తి, జగద్ద) హే పురుషాణామపి గ హాత్స ్ ఫథగు_క్టిర్వ గ్ర ర్లేత్యత ఆహ ఫీక్ర 
దుకృమితి. సవేదితవ్య ఇతిసంబంధక, ప్రురువమ్మాత్ర నిరూపితం కర్తృృత్వమితి భ్రాంతినిరా 

€ (Cx | 

(et 

క్రియక ఇతి వ్యుశ్సత్త్యా కర శబ్దస్య వ్ర రృకుద్యువస్థావీత జగ ద్వా వి త్వాత్ . నన 
ఛురుపాణాం జగ దంశర్శ్ళావా త్తత్క_ రృత్వం కిమితి పవృథగుచ్యత ఇతి చేత్ న ఛాలా క 



పా. ర] 'బాలాక్యధిక రణము. ౫. నూ. ౧౭. 867 

వా కృత్చ్న మేవ జగదవి వెపితం కత. బాశ బ్ల ఏక దెళావచ్చిన్న 

ద్ద _ర్హత్వవ్యా నృ_త్మ్యర్థః. యె బాలాకినా ' ట్రమాత్యాభిమకా పురు షో; 

శ్రీ ర్రితా స్తహాముబ బ్రవాత్వఖ్యావనాయ విశేహీాపొచానం, ఏవం బాహణ 

సరి ప్రాకన్యాయేన సామాన్యవి శహోభ్యాం జగతః క రా 'పెడితవ్యుత 

యోప దిశో తే, పరముశ (ర శ్చ సర్యజగ తః కరా "సర్వ వేదాంతేదవ 

థారితః, 

సూ, జవముఖ్యప్రాణలింగా న్నెటి 

ఎత్త ద్వా్య్యాఖ్యాతమ్. ౧౬, 

అథ యదు క్షం వాక్య శేషగ కాజీ బీనలిం గాన్గుఖ్య స్రాణలింగాచ్చ 
త్ర యో రేవాన్యతరనే సహా గ్రహణం న్యాయ్యం న సర మేళ స్వెతి 

తత్సరిహ_ర్షవ్యమ్. అత్రొోచ్య తే, పరిహృతం తత్ 'నోపాసాె చ్రావిశ్యా 
దాని ( శ. త్రీవిధం వ్యా త్ర పాసనమేనం 

సతి ప్రసజ్వేత, జీవోపాసనం ముఖ్య ప్రాణో పాసనం బ్రహ్మో పాసనం 
చేతి, న మైతన్న్యాయ్యమ్, ఉవ క, మోవసంవోరాఖ్యాం హీ బ్రహావిప 
యత్వమస్య వాక్యస్యావగమ్య తె. తత్రావక్కమస్య "తావ స, హవి 

యత(ం దర్శితమ్. ఉప పసంహార స్యావి నిరతశయఫల శ వణాద్న “హావిష 

యత్యం దృళ్వతె | సరాగన్నాప్మ నొ వహత్వ సర్యమోం చ భూతానాం 
యె 

సార్థో వాశబ్ద$. బ్రాహణాభోజయితవ్యా; వరిద్రాజకా శ్చేత్య త, యథా ద్రావాణశబ్దః 
జగ - ౧ ర్వా అగ గ్ ఇ గ శాం అచ కః పరివ్రాజ కాన్యవిషయ; తథాాతృకర్శ శబ్దః పురుహాోన్యజగద్వా చీ త్యాహ__ వవమితి. 

అస్తు జగత్కర్తా వేపతవ్య; వర మేశ్వరస్య కిమాయాతమిత్నత అహ వరమే శ్వరశ్చేతి. 

౧౭. సిధ్ధాంత ముక్తా నూర్వపకు బిజమనూద్య దూషయలి_ బీవము ఖ్య ప్రాణ 

లింగాన్నేతి చేళ్తద్వా ప్రఖ్యాళలమితి. ఉక్షమేవ సారయతి. తి త్రీవిధమితి. శై శ్రైప్టట్రంగుణా 

ధిక్యం, ఆధిపత్యం నియంతృత్వం, స్వారాజ్యమనియమ్యుత్వమతి బే, సంభవ ల్యేక 

క్వా బ్రహ ల్వేనో కృపురుహాణామబ వాత్షద్యోత నాయ సోబలివర్ష న్యాయేన పృథగు 

చ్యత ఇతి భ్యేయమ్, 

బేవముఖ్య ప్రాణలిం గాచ్చ న బ్రహవ్మపర త్వావభారణమి తి చెల్, తద్వాన్స 
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శ/ఫ్థం నాషరాజ్య మాధిపత్య 0౦వ "ర్వతి యవవం వచే తి. ననేంవం 
ఖు 

ల 

న స జ గ! ళ్ దా “ఆంద్ర లాటి వ. PR PE  వాక్యనిర్ష యునై వదమపి ఇ కం సీర్హి య తె, న నీర్ణి 

“యన్న సు బ వహావిషయ తేన తతానిశ్షారితతా య యస్య వై వతత్మ ..త్యన ర్స్ బ్రహ్మని గ త్రై 'న్ తా 

త్, తస్థాద త్ర, త్ర బీేవముఖ్యప్రాణళ ౦ కా పునరుత్పద్వమానవా నివర్తతే. 
అద్య J ర వ Barn ంలీ స్రాణకొ బ్దో౭వి బ్రహూవిష యో దృష్టః వ్రాణబంధనం ఘా సోమ్ము మనః 

అ అం న అయన జన సద Oa —— త్న, జీవపింగ మప్పువ క క మో వసంవార యోర్చ /హనివయతా గద ఖే 
దాభిప్రాయెణ యోజయితవ్య్ళము. 

సూ, అన్యార్థంతు జెమినిః 
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ప్ర ర్ట యన ్ట్టఖ్యానా భ్యామపసిచైనమె ౩ ౧౮ 

షా వైవా త్ర శ్రీ వివదితవ్యం, జీన ప వ, థానం వా అదం వాక గం 

న్యా ద /(హ్మాప, ధాన వేతి, యతో౭ నార్టక్ణం జీనపరాః “మర్శం బ్ర బహ 

వ్రతివ తవ న్వాన్వే జైమిని రా చార్యో మన్యే, కస్తాత్, వ్ళ్నా 
< రీ 

వ్యాఖ్యానాభా సం పృశ్ని స్తావత్చుషుప్త పురుష పృతిబోధ నేన ప్రాణాది 
— న్నా, టన్ ప డ్ నా / ప | 

వ్యతిరికే జీవే ప్రతిబోధితే పునస్టివవ్యుతిరి క్వవిష యో దృశ్య లె 
క గమ వతద్చాలాశే వురుపా౭_శయిస్ట కర వా వతదభూత్సు_తవత 
వాక్య్వే వాక్య ే పోహి "నేష్యతఇత్యు క్త కం వేత్పునరు క్న్సా బ్రదిలె శంక లేన శ్వేవ 

మితి. కర్ణ శబ్దన స్య రూఖ్యా పూర్వవత ప్రాప్తా తన్ని రాసార్థమ స్యా రంభాయు క్త 

ఇత్యాహానేళ్యాదినా. ప్రాజశబ్దజీవలిగయార్హ రిమాహా= స్రాణళ బ్లోఒఒపీతి, 

౧౮ మనోజీవ; జీవలింగేన బ్రహ్మైవ లమ్యీత ఇత్యుక్తం, ఇదానీంకల్లింగేన 

జీవో క్షిద్వారా బ్రా గ్రావ్యామి త్యావాఅన్యార్థమి తి. బీవవరామర్శన్వ జీవాథి 

కరణాబృ హూజ్ఞా నార్థల్వే సృశ్నమాహకై షష ఇతి. హౌచాలాశే వకచ్చయనం 
వి శేవజ్ఞైనాభావరూపం మథాస్యా శ్ర త్రథైష. పురుషః కరవాశయిష్ట్ర కసిన్నధికరణో 
శయను కృత వానిత్యర్థః. నకీఖా వా శ్ర యజ్ఞానార్థం వృచ్చతి.క్వనా ఇతి, నీకద్భవన 

ఖ్యాతం (ప్ర తర్దనాధికరో re త్రైవిధ్యాదా శ్రితత్వాదివా తశద్బోగాల్” ఇతి, 
పృతర్ణనవిచా రే కరవ రృపదస్యావిచారాదన హర తాః ద దృహ్టవ్యా. 

కిం చ 

9 వ్ జ ఉట దం అం తాలం డ్రై మినిరాణారోో2సి న్స్ప)కరణో జవపరామర్శమ న్యార్గం దృిహ్మపృతివత్త గం 
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తివచన మవి “యచాసు_ప్తన్న్వవ్నం న కంచన పళ్వత్య 

వ ra యాత బల ) వై వతి త్బాది ఐతేస్తాజ తృనస్స ర్వ ప్రాణా 

యథాయతనం వి తిష్టం లె ప్రాతభొన్టి దేవా జ విభో లో కాకి 

వతి వ సుషు వ్లికాలే చ పరేణ బహణా జీవవకతాం గచ్చతి, వరసా 
టం జ్ ' డా 

చ్చ బి బ హూణః ప్రాణాదికం జగజ్జాయతే ప్రతి విదాంతమర్యాదా. తస్తా 

ద్య తాన్య జనప న్య _నిస్పంబోధథస్వస్థతాయావస్సా ఏవఉ పాధిజనితవి శేష 

నిజ్ఞానర హితం: స్యయావం యత _స్తవ్న/0* రూవమాగ మనం నోఒత్ర వర 

మాత్రా వేదితవ్యతయా శ్రావిత బ్రతి గమ్య తె. అపివైవ మేశే ఫొఖనో 

వాజసనేయినోలనీ స్రీన్నేవ బాలాక వ్రిజాతళ్ త్రై, తునంవాచే స్పష్టం విజ్ఞాన 

మయళ్ బైన జీనమామ్నాయ తద్వ్వ్వతిరి క్ష కం సరమాక్తానమామనంత 

'యవవమ విజ్ఞానమయ; ప్రదుషః కరవై తదడభూతుు._తఏత దాగా 'దితిప్ప EN 

ప్రృతివచణేం.ి “యవపోంత గదయ ఆకాళ సన్నీ న్నెతిఇతి, తాళ 

శి ౮! 7 సె on ర aX శి ల 

మేకీభావరూవం యథా స్వా త్తథా వవపుతువ; క్వాభూత్సు వః, శేనైక్యంస్రాప్నో తీతి 

యావత్. ఉతొానాపాదానం పృచ్భతి_కుతఇతి. వీత దాగమన మొక్య భ ,0శరూవం 
య a OU 

యథా స్యాత్తథా పురుషః కుత ఆగ క ఇత్యర్థ౩. వ పృశ్నముక్వ్వా వాన్టఖ్యానమాహ 

వ తివచనమితి. శ ధే సల్ వచ యనభవనరయోరాభారః జల్లా నా పాదానం చ స్రాణశ బ్లీకం తహ 

వేత్యర్థః. ఉత్తరే ప్రాణోత్తే; వ వళ్ళోషపి ప్రాణవిషంసఇత్యతఅవా-- నుమ ప్రి కాలే చేతి, 

జగ స్థైతుత్వజీ వై క్యాభ్యాం ప్రాణోఒత్ర, బ్ర సా వేక్యర్ణః. జీవో ర న్యార్గత్వముప 

సంవారతితసాది తి. నిస్సంబోధ తా విశేషధీళూన్య తా స్వస్థ తా విష మల శూన్య తా, 

భద భ్రాంతి శూన్య తా నరా పమైక్యమాహ.-_ ఉపాధీ లి. వ (వుశ్న వ్యాఖ్యాన యోర్భ వా 

విషయ ప్యే శాఖాంకరనంవాదమాహ=._అవివై వమేశే శాఖినబ్షలి. నను తత్రాకాళ 

స్ఫువ ప్రీ ప్రస్థానము కృంన బై చూ ళ్ళకఆవా.ఆ కా శేరి, ఉపాధి ద్వారా (వ, మాత్రాత్మ 

యతో మన్య లేఇఒతో ,వాపరమే వేదం వాక్యమ్. కుతో మన్యతే, (వళ్ళ వ్యాఖ్యా 

నాభ్యామ్. “నౌ ఏవ ఏతద్భాలాశే పురుపోఒశయిప్త క వా వీతదభూల్” ఇత్యాది 

ప్రశ్నః, “యదా సువః స్వవ్నం న కంచన వశ్యక్యథాసి న్నాొణ వీవైకథా భవతి 

ఇళ్యుత్తరం వ్యాఖ్యానము తాభ్యాం యస క జీవస్య సాషపొగవునే భవతఓి న 

ఏవ్యాత్ళ పరమాశ్తా వేదిశవ్వత యోవదిప్లక అపి వై కే వాజనచేయినో బాలాక్యజశక్రు 

సుదాడ య వష విజ్ఞానమయ పురుషః శై ఏష తదాభూత్కుత వీతదాగాల్” 'య; 
( 



వ్/0 రత్న ప భాభూబి లే, శాంకర బ్రహూసూత్ర భా మే, మరి [అ ౧ 

కబలి వరమాత్త ని ప్రయుక్ష “దపహారో౭2నీ నృన్న ౦త రా కాళోబత్రి, అత్ర 
“సరవ కఆక్హానోన్ర్య చ్చరంతిళ రిచోపాధిముశామాతనామన్యతోవ్య్య చ 
రణమామనంతః పరమా తాన మేవ కారణ తేషనామనంతీతి గమ్య శె 

_ప్రాణని రాకరణస్యా వ సుష సృవురుపోశ్థావనేన ప్రాతాదివ్యతిరికోః 

3 ప్ర దేశ ౬భ్యుచ్చయః--9 ౨ పంచనూాధికరణమ్. 

సూ. వాక్యాన్వయాల . ౧౯. 

బృహ దారణ్యే మెల ప్రయో బ్రాహ్మ కొఒభిధీయలె “నహీ అఆ 

పత్ఫుః కామాయెిత్వు పస క్రమ్య “న వా అరే సర్వస్య కామాయ 
సర్వం మ్రీయం భవత్యాత్మ నస్తు కామాయ సర్వం ప్రి వి యం భవతి ఆత్మా 
వా అరే ద్రష్టవ్యశ్నో 'తవ్యో మంతవేో్య నిది థధ్యాసితవ్య్యూ మే 

జన ాతు త్వాచ్చాకాకో బ, హౌ త్యావా_సర్వఇతి.  వీవం రవ 
కచేన సూత్ర ౦ వ్యాఖు సయ ప్రా పాణనిరాన పర'త్వే నావీ వ్యా పాాప్రాణేతి. అస్మి 
న్వాశ్యే ప్రైణోవచేళం బ్రక్షుష్ణానార్థం మన్యతే డై మిని, ఉక్త ప్రశ్న వ్యాఖ్యా 

నాభ్యెం వాక్యన్య (బవావరత్వావగమాత్ , అపీవై కే శాఖన; ఏవమేవ ప్రాణాతి 
రిక్త౦ జీవాత్తానమామనంత; ప్రాణన్య వా క్యార్థత్వం వారయంతీతి నూ శ్ యోజనా* 
అతిరిక్త కబీవోప దేశ! ప్రాణనిరాకరణస్యావ్యభ్యు దృుయో హాశ్వంశరమిలి భామ్యార్థ క 
తస్తాదిదం వాక్యం బ్ర, బ హణి సమన్వితమితి శ సెద్ధమ్. ఇతి వంచమాధికరణమ్. 

౧౯, వాశ్యాన్నయాల్ నిషయవాక్యమారా -బ్బహరితి. పత్యాచేరాత్త శేష 
కేన పి గ్రియత్వాదా తవ సర్వ శేషీ పి చీ ,రవతమః, అతోఒన్యత్సరి త్యజ్యా శై న ద దృష్షవ్యః, 
దర్శనార్థం శ శ వణాదికం కార్యమిక్యర్థః. వ్రీయనంనూచి తేశేతి, వతిజాయాదిఖ్ళి? 

ఏపో=ంకర్హ దయ ఆకాశ స్తస్మి కో తే ఇతి పళ్ళ త్తరాఖ్యాం స్పష్టం విజ్ఞాన 
మయాతిరిక్తం వరమాత్రానమామనంతి. ఆత్ర వళతె ష్కౌషిళకీవాక్యం జగక్క_ర్వం 
బ హణి సమన్వితమితి సిద్ధమ్, 
లీ కీ 

పూర్వం బ్ర వరోప శృనుసామర్థ్య్యద్భ )వ్యావరత్వను క్షమ్. తర్హి శద్వదేవ 
మెచే శ్రేయా బ్రాహణన్య ' 'న వా అనే వత్యుః కామాయ ఇ త్యాదిజీవోవ షృక్కనుసామర్థ్యా 
జ్లీవపరత్వమ స్తీ ఏతి దృష్టూంతనంగల్యేదమ హా. 
జ ఆని కు 

ఫలం వూర్యవత్. బృహ ధారణ్యశే శ్రూయ లే__'ఆళ్తా వా అరే దువ్రవ్య 
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య్యాత్మనో వా అరే దర్శనెన శ్ర న్ వశోన మతా విజ్ఞానేనేదం డా 

విదితిమితి.త తె ౭౬|,చేద్విచికిత్స్వు త్తం విజ్ఞానా, బో వాయం ద్రష్టవ్య న్, 

ర ్పిరూ వేణోవదిళ్య్వలే అవాోస్విత్సరమ తే తి. కుతః ర 

చికికకా ర్ర్కీయసంనూచి తేనాత నా భో కొనక క మూవి క. 

ప్రతిభాతి, తథాత్త విజ్ఞానేన సర్వవిజ్హానోవచేకాత్చర మాత్ర వదే 
తపి ప్రతిభాతి, కం కావత్చా ౩ పం విజ్ఞానాత్తో వ దేళఇతి. కసక్, 
ఉవక్రమసేమర్థ్యాత్. వతిజాయావుశ్రవిత్తాబకం పూ భోగ్య జాతం 

సర్వం జగ దా త్యెర్టతయా మ్ర్యం భవలిటి చ్రియసంనూచితం భో కూర 

మాత్తినముష క్కమ్యాానంతరమిదమాత, నో దర్శనాద్యుపదిశ మానం 
కస్యాన్యస్యాత్మనస్సా్యాత్.. మధ్వే౬సి “పదం నుహద్భూత మనంత 
మపారం విజ్ఞానఘనవఏ వై తేభ్యో భూ తెఛ్వస్ప ముష్టి య తా స్యెవాను 

వినళ్యతి న వె ప్రత్య సంజ్ఞా" స్తితి వ సృకృతనై వవ నుహత్రో భూతన్య ద్ర దృష్ట 

వ్వస్య భూతేథ్యస్సముశ్రానం విజ్ఞానాత్మ భా వేన ర్త 

ఏవెదం ద్రష్ట్రవ్యత్వం దర్శయతి తాం “విజ్హాతారమశే కేన విజానీయా 

దీతి కర్తృవచనెన కచ్చేనోపసంహరకావిజ్ఞానాత్తాన మే-వేపోవ వదిస్టం దర్శ 
యతి, తస్తాదాత్త విజ్ఞా నేన సర్వవిజ్ఞానవచనం గ్ క్ర క్షృత్ణ త్వాద్భో గ్యజాతే 

బు,వన్నిజ్ఞానాత్మ న 
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చాత విజానేన సర్వవిజ్ఞానముచ్యమానం నాన్యత, వరమ కారణవిజ్ఞానా 
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న న శ్రే యోమార్జాద్భ )0శయతి. యథా దుందుఖిశంఖఏణాశ బ్రసామాన్యగవా ణన వ 
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గ్రప్ప ఎ్రక్వేలింగాదపి త్యావా-...అస్యమహత ఇతె, బుగ్వేదాదికం నామ్మ ఇష్టం హుత 

ద్ర ష్టవ్యశయోపదిప్ప ఆతా. కుతక వాక్యాన్వయాల్ ఉవక్తమాదివర్యాలోచనయా 

చాక్యస్య బ్రహ్మా ణ్యవాన్వయాదిత్యర్థ రి 



వొ. రో.) వా కాస్టన్యయాధిక రణమ్. ౬. నూ. ౨౦. 878 
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రా ల ద జో రి ౨లో జాని ర అల మ్ వర 
గవమయతి. తణాఐ కాయన ప శ్రీయాయామపవి సవిషయన్వు సెం డి యస్య 

పం చన్వ్యై కాయనమనంతేరమబాహ్యాం కృత్స్నం 

జ్రానఘనం వ్యాచమాణః పరమాత్తాన మెనైనం గమయతి, తస్తాత్పర 

నవ వాయం దర్శవాద్యువదేళ వ్రత గమ్వ లె _---యత్పునరు క్త కం 

యసంసూచనోవ వక్రమాద్విజ్ఞ్హైనాత్నే న వఏవాయం దర్శనాద్యువ దెళ 
he 

సూ, పృకెజ్ఞాసిద్దిర్హింగ మాశర్శ థః. ౨౦. 

వో జా రా జ్ 
అస్తుల, పృతిజ్ఞా “ఆత్తని విజ్ఞా తే సర్వమిదం విజ్ఞాతం భఛవతిదం 

సవం యచదచయవూలేిితి చ త హః వ రిజ్లాయాన్సీద్దిం సూచయ పే 
- ర లలు థి _ 

తలీంగం యత్న్రియసంనూ చిత స్వాతీ తనో ద్యష్టవ్వ త్వావసం దనం. 
గం వా కా. 2 

యది హీ విజానాతా పరమాత నోఒన్యస్సా్యతి , తతః వరమాత విజా 
ణ్ -శి ఆశి a శ ఈ 

నే విజానాతా న విజ్ఞాయత ల తేక విజ్ఞానేన స సర్యవిజ్ఞానం యత్న త 
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శమాదాయ బీనోవ డ్స్ ముం లింగమ్ శ్యాళ, రథ్య అచారో్య మన్యతే. 
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క త్వాత్సర్వ బై వా భేద ఇ త్యాశంక్య దృష్టైంకబ లేన నంసారన్య _ స్వాఖావిశత్వ 

మిత్యాహ---క్వచి చ్చేతి. "యథా నద్యస్స న్రందమానాస్పముద్రే =. స్తం గచ్చంతి నామ 

రూపే పిహాయే” తి నదీనిదర్శనం వ్యాచ వ్షే--యథా లోక ఇతి. 

సనమాధథానాంతరనమాపా-ఎూ 

సంసారదశాయామత్యంతం బ్రహూణో భన్న స్య ఉవన్య (బవ్లోత్సత్వసామె 

తారా త్క్యార్య కారణసంఘాతాదుత్క_)మిష్యతః నీవంభావాత్ పరమాత్మ 

"వాల్, భవిష్యద భేదమా దాయ జీవోషక్కమ ఇతి చెడులోమిరాచార్యో మన్యతే, 



పా. ౪]. వాశ్య్వాన్వయాధికరణమ్. ౬. నూ. ౨౦౨, 375 

సూ. అవస్థితెరితికాశళకృత్స్నః. ౨౨. 
అసై్వైన సరమ త్త నో౭ఒనేనావి విజ్ఞానాత్మ భె వేనావస్థానాదువ 

పన్న మిదము ఖే బేనొవకృ, మణమితి కాళకృత్స్న్న ఆఅచారో 9 మన్యతే 

తథాచ 'బ్రూహ్మణమ్ స్రేశనకి వెనాత్త నాను ప స్కవిళ్ న్ నామరూ వే వ్యాక 

రవాణీి తెనెవంజాతీయకం పరచే వైవాత న్ జీవఫా వేనావసానం దర్శ 
న్స్ న్? ఆతి థి 

యతి మంత వర్లశ్సు్ *సరాషణి రూపాణి  విచితష థవః నామాని 
Wr: అ నీ 

కత ఫవదన్వదా_స్త ఇ తే వంజా తీయక, న చ తేజః ప్రభృలినాం 

సృష్ట జీవస్వ పృథక్సప్టిక్ళు) తొ యెన వరస్త్థాదాత్త్మనొ ఒన్య_స్తడిి 

కారో జ్వస్సా సత్: కాళ కృృత్చ ఇ నె్ట్రబార్యన్వావికృతః వర మేళ్వరొ 

జీవో నాన్య ప్రతి మతమ్, ఆక క్రోరథస తు యద్యవీ జీవస్వ వరస్థాదనన్య 

త్వమభి_ పె, పతం తథావి ప్రతిజ్ఞాని రితి సా ఎవ త్వాభి థానా త్కార్య 

శారణ భావా కియానవ్యభిే, రె త్ర ర్త గమ్యుతె లె చెనశులో మిపమే పున 

9-5 సిద్దాంళమావా---అవస్టి పాతి. అళ్యంతా భుదజ్ఞాసగనార్థం జీవమువృక్కన్యు 

దృవ్రవ్యశత్వాదయా బ్రవాధర్యా ఉక్తా ఇత్యర్థః. నీలేన జీవలిం7:నాం (బృ హ్లవరత్వ 

కప నార్భమిదముధికరణం న భవతి, (వృళర్ణ నాధికరణో కథికత్వాన్నాపీ జీవానువా దెన 

బ్రవ్వవశతి పాదనార్థం ముప్పు తంతే" రిత్యత్రావగత త్వాజ్ , అతో వ్యర్థ మిద 

మధికరణమితి నిరస్తం. జీవో ద్దేశేన బృవాత్వవృతిపాదశే భేదో౭ప్యావశ్యక ఇతి 

ఛేదాభేవశంకాస్రాప్తా కల్పిత భేదేనో చ్చేళ్ళ శ్వాదికం స్వతోత్యంతా భేవ ఇతి జ్ఞూవనార్థ 

మస్యారంభాళత్ , జ్ఞైపనే చ్యాత్స లింగమాత్త శద్దేనొవశ్రాంతన్య జీవన్వ ధరి ణో 

బహవాణో ధర్మ ్ యంకరస్య గృవాణం వినైవ బవాధర్మ కథనం 'భిదా భేదయోన్ను ధరి 

ద్వయగహాణం స్వాఏతి మంతవ్యం. థీరస్సర్వజ్ఞ క్క సర్వాణి రూపాణి కార్యాణి 

విచిత్య సృహ 'కేమాం నామాని చ కృత్వా "లేవు బుద్ధ్యా నెను _నిశ్యాభివదనా 

దికం క్రర్వన్యో వర్తతే తద్విద్వానిపైవామృతో భవరీతి మంత్ర2కి జీవవరయో 

కైక్యం దర్శయతీతా త్యాహ=మంప్రే తి. జీవన్య (బృహ్మవికారత్వా నై క్యమిశ్య త 

అఆహఎ-న చ "తేజఇతి. ముత్మత్రయం విభజ్య దర్శయతి-__ ౪ శే త్యాది నా, కియాన 

పీతి. అ 'భేదవ దృేదోఒపీక్యర్థ3.  తత్రాంత్యన్య నుకసోో పాదేయళ్వమాహక త్ర 

నస్విదమవ్బసంగ తం, నత్య కార్య కారణసంఘాత వత; సంసాంణో ఒత్యంతం 

వాత 
(బ్రవ్మభిన్నస్య ము కిదశా యామ భేదాయో గాదిత్య రుచ్యా పరమం సమా భధానమాహ---- 



876 రత్న ప భాభూషి. లే, శాంకర బ్రహానూత్ర భావ్యే [అ. ౧. 

స్పష్ట మెవావస్టాంతరా వేశా ఖేడా గమేలె, తత్త కాశకృత్సి పాయం 
మతం ర్రైత్యనుసారీలి గమ్య ఆ ప్రక పహాదయిపి. శౌ ర్థానుసారా శ్ర 

ర్తి మనిశ్యాది.కు తిభ కః, ఏవం చ సతి తజ నాదమృతేత్వమవకల్ప కె, 

మీకా రాత్తక ల్వెహిజీవస్యాభ్యువగమ్యుమూనే వీ కారస్య ప్రకృతిసంబం థె 

వ్రశీయవ్రసం గాన్న తజ్జానాదమృతత్యమవక ల్పేత, అతశ్చ స్వా, 

యస్య నామరూవస్యాసంభ వాదుపాథ్యాశ్ర యం నామరూవం జీవ 
ఉపచర్య తే, అతవవోత్ప త్తిరకి జీవస్య క్వచిదగ్ని విస్ఫులింగో దావాక 
నేన ్రావ్యమాణో పాథ్యాశమైవ వెపతవ్యా, యదవ్యు క్షం పకృ 
తన్రైషవ మహతో భూతస్య ద్రష్ట్రవ్యస్వ భూ తెభ్యస్పముఫ్టైనం విజ్ఞా 
నాత్మ భా వెన దర్శయన్న్విజ్ఞానాత్మనఏ వెదం ద్రష్టవ్యత్వం దర్శయళతితి, 

త త్రాసీయమేవ త్రొసూత్తి యోజయితేవ్యా. 'ప్రతిజ్ఞానిద్ధిర్లింగమాళ్ళ 
రథ్వ్యఃి ఇదమత్ర ప్రతిజ్ల్షాతమ్__'ఆత ని విదితే సర్వమిదం విదితం భవ 
తీదం సకం యదయమాల్తే” తి చ ఉవపాదితం చ సర్వస్య నామరూప 
కర్థప్కృవంచసై్రైకవసవత్యా దెకవళయ త్వాచ్చ దుందుఖ్యాజదృష్టై 0 

EAN కార్య కారణ యోరవ్యతి రేక పృ తిపాదనాత్ తేనాష్ట ఏవ వళిజ్ఞా 

కాశేతి సోఒయం చేవద త్తఇతి వత్తళ్త రమస్యాది వాక్యేభ్య; వరావరయోరత్యంతా 
"భేద; వ్రతి పాదయికుమిష్టోఒర్థః, లదనుసారి త్వాదిక్యర్థ 8. జ్ఞా నాన్సు క్షి శు శ్యన్యథా 
నువప త్త్యావ్యయ మేవ వత ఆ చేయ ఇ త్యాహ--_వవం చేతి, అత్యంతా ఛేజే సతీ త్యర్థః 
కల్పికస్య దస్య క్షైనాన్నివృ త్తీస్టంభవతి న సత్య స్యేత్యపి (దష్టవృమ్, యదు క్షం 
నదిదృష్టాం తాతృంసారస్ఫా ఏభావిక ఇతి తన్నే త్యాహఅతశ్చేతి. అనావురూప 
బ్రహ త్వాజ్జీవ స్యేత్యర్థం. ఉత్ప త్హికు,త్యా జీవన బ్రహ్మణా భేదా శే వానిత్వత ఆహా 
అత నీవేతి, ఉక్పశేః స్వాభావిక రే ము క్ష గియోగాచే వేత్యర్థం అక్క ఫపూర్యవమే 
బీజ త్రయము క్తం జీవనోపకమః వరనై సిన సముస్థాన్నశు, త్యా జీవా భేదాభి ఛానం 
విజ్ఞాళ్చశబ్ద క్చేతి, తత్రాద్యం బీజం త్రీసూత్ర్యా నిర స్హకి, నంపృతి ద్వితీయమనూద్య 
తథైవ నిరాచషే._ యద? కమి తౌషదినా, ఆత జానాతృరంవిజాన క )తిజాతం 
కత హీశ్రు “ఇదం ce గును క) క చేవ (క్ర డా లాలీ కటాక్ష స్తస్య పృ న్ా ప్రశిజ్ఞైతమువపాదితమితి యోజనా, నకస్త్థాత్స్రసవో యన్య నీకస్టి న్న )ళయో యస్య రగా 

బవ్యణ ఎవావిద్యాకల్సిత భేచేన బేవరూ పేణావస్థి లే; బేవోవక్ర, మో౭ఒవిరుద్ధ। 



పా. ర.] వా క్యాన్వయాధిక రణమ్. ౬. సూ. ౨౨. వ్ర్// 

9 అగో వ్ య అభ య ద ణి గణి ఎహాస్సేద్ధిం సూచయ ల్యెతప్లింగం యన్మహతొ భూతస్య ద్రవ 
హ్ బ్య ప ఇ గ / (స ఖ్ని భూ తభ సిస్సముశ్టైనం విజ్ఞానాత్మ భె వన క థితమి త్వాళ్ళ ర థ్వఆ-దా స్ 

మన్య లే అభేచే హీ స ల్వేకవిజ్ఞా నేన సర్యవిజ్ఞానం ప్రతిజ్ఞాతమవ 
వీ "కూ జా WIE 

కల్పత బ్రతి “ఉత్క_“మిమత ఏవంభఖా వాదిత్ సెడులో మిళి ఉత్క_)మి 

హ్యతో' విజ్ఞానాత్మనో జ్ఞనథ్యానాదినామర్థా్యాత్సంప్కసన్న స్ట వరేణా 

తనైక్స సంభ వాదిదమ ేదా ఖిథాన మిత సడులోమి రాచారో్యో 

మన్య తే “అవస్థితేరితి కాళకృత్చ్నః అన్ర్వ్యైవ పరమాత్మనొ ఒనేనాపి 
విజ్ఞానాత భావెనాన స్థానాదువపన్న మిదమ ఖి దాఖి థానమితి "కాళ్ల 

కృృత్చ్న ఆచారో్ట్ మన్యతే. ననూశ్చేదాభిథాన మేతత్ “ఏ తేభ్యో 

ల ర్ భా అయే వంజ 59 భూ తెభ్యస్పముష్టైాయ తా స్యెవానువినళ్యతి న త్ సంజ్ఞ న్స తి 

కథ మేతద భేదాఖిథానమ్, నైవ దోహ, వి శేషవిజ్ఞానవినాశాభి పాయ 
, 3 5 ¢ న 

మెతదిినా కాఫీ థానం నాత్మ శృదాభ్మిప్తై యమ్ అక్రేవ మా గ 

బుద ఆయె ఇ అల ) అంత్య అద అల 
వానమూముహన్న త్య సంజ్ఞా త్రి వరనుయుజ్య స్వయ మేవ 

| | Cn ౬ అద్య బుద శ్ర త్యాజశ్రాంతరన్య దర్శిత త్యాత్ న వా అరేహం మోహం 

బ్రవీమ్యువినా 5 వా అ ₹ఒయమాళత్తనుచ్చి త్తిధ ర్యా మా త్రాసంసర్ష 

_స్వ్వస్వ భవతీ” తి వతదు కం భవతి కూ టస్థనిత్యవ వాయం విజ్ఞాన 
అ ఇ we గి 5 ॥ గం వ న్ 
ఘన ఆత్మ నాన్యో చ్చద ప్రసంగి 2 గ్భెం నూ త్రాభి_స్వ్వృస్యభూ కంది 

యలతుణాభిర విద్యాకృ తా ఫిరసంసర్ది* విద్యయా భవతి, సంసశ్తాభా వె 
mn ద్య ౯ చ _ 5 a చ తత్కృతస్వ వి ఇవవిజ్ఞానస్యా భా వాన్న య్సెత్వ సంజ్ఞా నృిత్యు కృ 

మితి యదవ్వు_క్తం 'విజ్ఞా తారమే కేన విజానీయా” దితి క్వర్తవచ 

త ద్భా వాదిత్యర్థ 3. సముస్ఞానమ భదాఖి ధానముతి యావత్. జన నాశావుకా నాభేద 

ఇత్యామీప్య వరివారతినన్విత్యాదినా. మృతస్య సంజ్ఞా నా స్తేతి వాశ్యే౭ క్రై వ మాం 
ర 5 ల! గా ఇ wn వో మోహితవానసి జ్ఞానరూపస్యాత్య నో జ్ఞానాభా వె నాశ, పృసంగాదితి మెల, య్యోక్ల 

మునిరాహ---న వా అనే ఇతి. మోహం మోహకరం వాక్యం, అవినాశీ నాశయౌాతు 
¢ ~ ఎన్ 

శూన్య, ఆత జచ్చి త్తిధర్థా సాశవాన్న ఛవతిత్యనుచ్చి న్లిధర్మే త్యర్థః. శృతీయం బీజం 

తృతీయేన మ లేవై వనిరసనీయ మి త్యాహ---యదపీ శ్యాదినా. ఆద్యమతద్వయే౭.పి సత్య 

'భేదాంగీకారా ల్కే.నేత్యాషేపో న యుక్తః కాశకృత్చ్న్నన్య మతే త్వళ్యంతా బేదాద్వి 

ఇతి కాశకృత్స్న ఆచార్యః శ్రుతి తాత్సర్యజ్ఞో మన్య లె. అతో 

తీరి 
ష్ర్ప్యే పరబ్రృషహ్ఞాణీ ద 

ఈ —- 



878 రత్న వభాభూవి తే, శాంకర బ్ర హ్లనూ త్ర భాజే [ఆ ౧. 

నేన క జేనోపసంవో రాద్విజ్ఞానాత నవ వేదం దృష్టవ్యమితి, తదవీ 
కాకకృల్సీ। యేనైవ దర్శనేన వకివారణీయమ్, అపిచ “య 
చ్యైతమివ భవతి తదితర ఇతరం పశ్వలి త్యార భ్యావిద్యావిషయే 
తసన్ర్వైవ దర్శనాడిలతేణం విశేష విజ్ఞానం చృవంచ్వ “యత్ర తస్య సర్వ 
మా లైవాభూత్. తత్కేన కం EN దిత్యాదినా విద్యావిమయ 

నైన దర్శనాదిలతుణస్య వి శేషజ్ఞానస్యా భానమభిద ఛాతి, పునళ్చ 

విషయాభా పెఒప్యాత్తానం విజానీయాది త్యాళంక్వ 'విజ్ఞాతారమరే 
కేనవిజానీయాి దిత్యాహ్క తతశ్చ ని శెవవిజ్ఞానా భా వోపపాదనపర త్యా 
దొర్పకుస్య విజ్ఞానథాతు రేవ కేవలస్సకా భూత వూర్యగత్యా కర 
వచనేన తృచా నిరిష్ట ఇతి గమ్య తే, దర్శితం తు పురస్తాత్మా_శొక్ళ 
ల్సి ఇ్నయస్య మతస్య శుతిను త్త (మ్, అతళ్ళ విజ్ఞనాత్సరమాత నోర 
విజ్యా ప్రత్యువస్థావిత నామరూపరచిత చేహీద్యు పాధినిమితో భిదోన 
పారమార్థిక ఇ ల్యేహోఒర్థస్స ర ల్వేదాంత వాదిభిరభ్యువగంతవ్యః ప్రదం 
“'సదేవ సోమ్యదమ గ ఆనీత్, ఏక మేవాద్వితీయం, ఆర్త పెదం సర్వం, 
బ్ర పై వేదం సర్వం యదయమాత్మా, నాన|ో౭తో.. న్నీ దృష్టా 
నాన్యోఒతో ఒ స్తీ శ్రొలే ల్యెవమాదిభ్యళ్నుంతిభ్యం, సృతిభ్యళ్చ 
“వాసు దెవస్పర్వమిదం, మె తృజ్ఞం చావీ మాం విద్ధి సర్వ మె క్రేషు 
భారత, సమం సర్వేషు భూతేషు తిహ్హంతం వర మేళ్యర” మిత్వెవం 
రూ పాభ్యః, భెదదక నావవాదాచ్చ “అన్యొ౭సావన్యోఒహామన్షీతి న 
స వెదయథా పళుః మృత ృసృమృత్యుమాప్నోతి యంహ నానే 

వాట 

శి ఆంగ అడు త్వం మునే బవ్శత ని భూతపూర్వగతోో క్షమితి పరిహరణయమి క్యర్భ ౩. కించ పూర్వా 
వరవర్యాలోచనయా వాక్యస్య ముక్త త్ర పర క్వావగ మాద్విజ్ఞాతృత్వం కల్పిత మే వానూ 
ద్యత ఇతి న తల్చిరోన జీవవరత్వమి త్యాహ__అపివేతి. ఆశేము వేమ కాశకృత్స్న 
వత ప్యైవా దేయ క్వే కిం వెజం కదావా_దర్శితమితి. ఆత శ్చ శతిమత్త్వాచ్చ., ఫ్రున 
రవి శ్కుతిస్టృతిమ త్త్వమాహ___సబేవేత్యాదినా. హేతూచాం శేదో న పారమాం క 

థి ఇతి వ్రుతిజ్ఞైయా సంబంధ$. ఇేదాభేవవన్నే జీవస్య జన్హాదివి కారవత్తా త్తన్ని షేధో న 

జనస్య కారకాభావాత్సయం క్ష ఇతి (శ్రశ్యనునారి త్వా త్తన తే మన; కల్పితం విజ్ఞాతృ 

వు భత ఆజా 

మెల్రైయాగ్రావ్యాణ వాక్యం సమన్విత మితి సిద్ధమ్, 
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వశ్యతి త్యేవంజాతీయకాత్ , 'స వా ఏవ మహోానజఆ తౌ జరో౭ 
జవ రి ల అ కాయి మృతో ౬భ యో, యా త్రి చాత్తని సర్వవి క్రియా ప్రతి పే. ధాత్ , 

అన్య థా చ ముముతూణాం నిరవవాదవిజ్ఞానానువప శ్రేః, సునిశ్చితా 

త్యానుపవ త్రెళ్చ, నిరవవాదం హి విజ్ఞానం సర్వాకాంవానివర్తకనూ 
యల యే ! - బ్య వ ) 3 విషయమివ్యు త “వదాంతవిజ్ఞానసునిక్చితాన్థా” ఇతి చ శ్రుత “తత్ర 

ఒకూం 2 Wf ss x రీ రా 5 జ్య అలో కో మోహః కనో ఎక వక త్వమనువళ్యతలి ఇతి చ స్టితవ జ్ఞ లతణస్మ లే 

క్క లేచ హెతజ్ఞవరమా లే కతవిషయే సమ్యుగ్గర్శనె తత జః వర Uo మే లద Ue 
మా తినామమా త్ర, భేదా క్రై త్రజ్ఞోఒయం వరమాత్తనో భిన్న ః పరమా 

త్రయం మె త్ర జ్ఞాద్భిన్న ఇ త్యెవంజాతీయక ఆత్మ భదవిష యోఒయం 
వళ దాసం ది బై ౫ పా ఇర నిర్బంథోో నిరర్ధక, ఏకో హ్యయమా క్ల" గ మమా త్ర భేదెన బహు 

అయి నకు రా 5 EEN ప న _ us థాభీధీయత ఇతి, నహీ సత్యం జ్ఞాసమనంతం బ హా యో వేద నిహితం 

గువాోయాి మితి కాంచిబేవె కాం గువోమధికృ తై స్రితదు క్తంన చ 
యట్లు ర్త జాల 

బహణో=న్ఫో గువోయాం నిహితొ2= న 'తతృృృప్ర్వ్వా త దేవాను 
కి ర 

MN 
జాలి 

స్యాదిత్యావాన వా నీష ఇతి. భేదస్య నత్యళ్వే తత్స్ప్రమయా భాధాదహం 
బృహ్తాతి నిర్బాధం జ్డానం న స్యాదిళ్యాహ---అన్యథా చేతి. అభేదస్యాపి సత్వా 

త్స మే త్యాశంక్య 'భేదా భేద యోర్వికో ధాత్పంశయ స్పా నిద త్యాహఎనునిళ్చి చేతి. 

మాను నిర్భాధజ్ఞానమిశ్య త ఆహ---నిరవ వాదమితి. అవాంబ ప్తూత్య బాధితనిశ్చయ 

న్యైవ శోకాదినివ_ర్హకత్వమిళ్య్ళ త, సృతిను ప్యాహ-స్థి లేతి. ఆత్యంతి3కైకల్వే హి 
వ్రళ్ఞా వ్రతిష్టితా భవతి న భేదాభేదయోరితి భొవ$. నను జీవవరమా త్రానౌ స్వతో 

ీన్నా అవర్యాయనామవనత్త్వాళ్ స్తంభకుంభవదిత్యకఆహా--స్థి లే చేతి. కథం కర్త 
వర్యాయనామ భేద ఇత్యాశంక్య జీప ల్వోశ్వరత్వాదినిమి త్త భేదాది త్వాహా- నీకో 

ఫీలై, కించావి ద్యాశజ్ఞబుద్ధియా పాయాం గుహాయాం స్థితో జీవో భవతి తస్యామేవ 

బ్రవ్మా నిహితమితి శ్రులేం. స్థాన క్యాజ్టీవవీవ బే త్యావా---నహీతి. కాంచిదేవై 
'కామితి. జీవస్థా నాదన్యామిత్యర్థః, నన్వెకస్యాం గుహాయాం ద్వా కం న స్యాతా 

మిత్యత అహా---నచేతి. సృష్టురేవ ప్ర వేశేన జీవత్వాన్న భేద$. నన్వత్యంతా భే దే౭.వి 

జీవస్య స్పష్టభా గాద్భ వాపి స్పష్టం స్యాదతస్స ఎష్ట త్వాస్పష్ట త్వాభ్యాం తయోన్ఫేద 

ఇతి వేన్న-దర్ప ణే (వ లిబింబన్య న్ఫుట'త్వే౭.వీ బింబస్యాన్ఫుటత్వ వక ల్సి తశ దేన విరుద్ధ 
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పొవిళి దితి సష్టురేవ ప్రపెళశృవణాత్, యే తు నిర్భంధం 
రా య్ నడా కుర్యంతి తై పెదాంతార్థం చాధమాహాః శై యోద్యారం సమ్యుస్టర్శన 

మేవ బాధంతే కృతకమనిత్యం చ మోతుం కల్ప్సయంతి న్యాయేన చ 

న సంగ చృంత వతి. 9తి షష్టాధికరణమ్. 

సూ, ప్రకృరశ్న్చ ప ఎజ్ఞాదృష్టాంతాను 

పరోగాత్. ౨5. 

' = En (క లావ wa య థాభ్యుదయ పాతు త్వాద్ధర్మొ జిజ్ఞాస ఏవం ని యస 
ఎ లట క రా ద పాతు త్యాద్న్రష్య పహోవి జిజ్ఞాస్న ృమిత్యు కం GEN చ జన్యాద్యస్య యత; 

బ్రతి లశీతమ్, తచ్చ లవణం సుటరుచ కాదీనాం మృత్స్పువ ర్ల" డివత్స )కృ 

ధర ర వ్యవస్థో పవస్తేః, సత్య భేదే యేషామా గ్రవా స్తేషాం దోపమాహం---యేత్వితి. సో2 

యమితివ £ త్త _త్హమసిత్య కార్య కారణ దృ ద ద్యసొమా నాధికరణ్యాదత్యం తా భేదో చేదాం 

తార్థ స్తద్బోధ నవని శృియససాధనం తస్య బాధో న యుక్త ఇత్యర్థః. కించ భేదా భేద 

వాదినః జ్ఞానకర్శ భ్యాం కృతకం 'మోతుం కల్పయంతి, తత్రానిక్యత్వం దోమ యత్తు కృత 

కమపి నిత్యమితి తచ్చ 'యత్కి)యాసాధ్యం తదనిశ్య'మితి న్యాయ బాధితం. అస్తాకం 

త్వనర్థధ్వంసస్య బ్ఞానసాధ్య త్వాన్నిత్యముశ్తాళ్త మాత (క, క్వాచ్చ నానితత్వదోష. తి 

భావ, తస్తాచతే త్రేయ్నాబ్యాహ్యణం వ వ్రక్యన్నగవ్వణి స సమన్వితమితి సిద్ధమ్---ఇతి షష్టాధి 
కరణమ్, 

(పృకృలిశ్చ సృ తిజ్ఞాదృష్టాం తానువరో థాల్ , లక్షణనూ లే పృ్కణాస్య 

సంగతిం వక్తుం వృత్తం స్థారయతి-..య కోతి, తత, హీ బ్రహ్మణో బుద్ధిస్థ త్వార్థం 

సామాన్యతో జగళత్కారణక్వం లక్షణము క్షం కేన స బుద్దిస్టే బృవాణి కృళ్చ వేదాంత 

సమన్వయం వ వతి వాద్య త త్కారణత్వం కిం క్ర _ర్భాశ్వమాశ, త్ర నగ ఉత వ (వ కతిత్వ 

కర రృుతోళయరూవమతి! విశేషజిజ్టాసాయామిదమారభ్య లే, తఖాచ సామాస్యజ్ఞానన్య 

విశేషచింతా హేశుళ్వాన్తె నాస్య సంగతి; యద్యపి త దానంతర్యమన్య యు క్తం తథాపీ 

ఫూర్వం “జినాద్యస్య యతశ$” ఇతి నూే రై టవాణో జగ త్క్టారణత్వ మళ్లి 

హితమ్, తదధునాత్ర, ఏిచార్యలే. నవం చ సామాన్యజ్ఞానన్య విశేషవిచార హేతుత్వా 

"లేన హేశుహే హీశుమచ్భావసంగ ల్యేదమావా__ 

అత్ర, పూర్వపమే నీకవిజ్ఞా నాక్సర్వవిజ్ఞాన వ్ర తిజ్ఞాయా గాణతమ్, సిధ్ధాం'తే 



పా. ౮] ప్రకృత్యధికరణమ్. ౭. నూ. ౨౩. 581 

తిత్వే కలాలసువర్ల కారాదివన్ని మి_త్తతే చ సమానమిత్యతో భవతి 

విమర్శ, కినూత్త కం పునర్భ)హ్లణః కారణత(ం స్యాదితీ తత్ర నిమి త్తే 

కారణమేవ తావత్మేవలం నాపదితి పృ వ లిభాచ్కి కస్తాత, -ఈతావూర్వ 

కక _ర్హ్భృత్యశ వణాతి ) -ఈమావూర్యకం హా బహ్మణః క_ర్తృత్వ్యవువ 

గమ్యతే “స ఈఠకూాం చే సపాణమసృజ లె త్యాది శ్రుతిభ్యం -ఈమా 
టె 

ఫూర్వకం చ క _త్త్రత్వం నిమిత్త కార ఇ మ్యేవ కులాలాదిష్కు దృష్టం, 

అనేకకాకక భూర్వకా చ క్రి యాఫ లనిద్ధిర్హో ౩ దృష్టా, స చ న్యాయ 

ఆపక రృర్యపి యు _కృస్పం_ కా “కామయితుమ్, -ఈళ్య్వరత్య ప, క సీర్ణెళ ఈశ ( 

"గాం పొ రాజవై వస్ఫకోదీనాం నిమి _త్త కారణత్వ మెవ శం ప్రతి 

యత్తే, తద్వత్పర మేశ్వర స్యావి నిమి త్తకారణత్యమేవ యుక్తం ప్రతి 

వత్తుమ్, కార్యం చేదం జగ అానంవనునోతనమకొద్ధం ద దృశ్యతే, 

"కార శేనావీ తస్య తాద్భ శెనై నెవ భ వితవ్యాం, కార్య శారణయోస్సా 

రూష్యదర్శసనాద్భ్బహ్ల వానేవంలత ఇమవ గమ్య తే, 'నిమ్క_ళం 

నిశ్చిత తాత్సర్రైశ్వేచార్నతెః క_ర్హృమాశశ్రే శ్వరమతనిరాసన్సుకర ఇతి సమన్వయాం శే 
ఇదం లిషోకమ్, లతణసూ త, స్యా భ్యాయాదినంగత త్వాదస్యావ్య ధ్యాయాదిసంగ తిః, 

పూర్వ త్ర సర్వవిజ్ఞాన ప్ర తిజ్ఞాయా ముఖ్య త్వౌద్వాక్యన్య జీవవరత్వుం నిరన్లం తద 

యుక్తం క్త పాదానయోన్ళే దెన (వృతిజ్ఞాయా గాం త్వాది త్యాకీవలి---కత్ర, 

నిమి ప్తేత్యాదినా. ఫూరో్య తరవక యోగ తాకై రత సిద్ధిః ఫలం---ఈమోఫూర్వశేతి. 

ఈకుణ శు త్యా క_ర్భృత్వం నిశ్చితం, కథా (బువా న జగత్సకృతిః కర్హృత్వాల్, 

యో యత్క_ర్తా న తత్న్రకృతిర్న యథా భుటకర్తా కులాలఇత్యర్థః జగల్ భిన్న 

కర్త పాదానకం, కార్య త్వాద్ధటవది త్యాహ-..అ చే శేతి. బవ నో పాదానమాశ్వర 

త్వా ద్రాజాదివది త్యాహ---ఈశ్వర క్వేతి, జగన్న బ్రహ్మ ప్కక్ళలికం, తదిషలతణత్వా్టల్ , 

యదిల్భం త త్తథా యథా కులాలవిలతణో ఘట ఇ త్యాహ---- కార్యం వోరి, నిష్కు_శళం 

నిరవయవం, నిష్కి_)యమచలం శాంతమచరిణామి, నిరవద్యం నిర _స్హనమ న్త్గపదోషం, 

తక్క జంకు నిరంజనమిని, అంజన తుల్యత మ శూన్య మిక్యర్ణ 8+ తర్హ్లా జగతస్స ద్భృకో 

తన్నుఖ్యక్వమితి ఫల భేద. తత్ర కిం బృవాణో జగన్నిమి శ్తర్వేమాత్ర తమ్ ఉతో 

-పాదొనత్వమపీతి సంశయ తచైకతి ఇతి ఈకణపూర్వకక ర్త ఖళవ్ శ వణాన్ని మి త్త 

త్వనూ శ్రమితి స్రూారషః పకక. సిద్ధాంత స్తు ప్రకృతిశ్చ శుహ్మచకారాన్నిమిత్తమవ్, 



852 రత్న ప్రభాభూషి తే, శాంకర బ్రహ్మసూత్ర భాజే [అ.౧. 

నిష్కి_)యం శాంతం నిరవద్యం నిరంజన మిత త్యాదిశుతిభ్య* పారి 

సప్యూద్న్రవ్యణో ఒన్ఫదుపాదాన కారణమళు ద్ధ్యాదిగుణకంస్య ఎ్రరెప్రనిద్ధ 

మభ్యువగంతవ్యమ్, బృహకారణత్వళు లెర్నిమి _త్తత్వనూ ్రే, వర్వవసా 

నాదిళట్కై ఏవం దైన త్రము ప్ర కృతిక ఉపాదానకారణం చ 

ద్రవ్మోభ్యుపగంతవ్యం నిమి క ల్త కారణం చ న కేవలం నిమి త్రకారణమేవ, 

కస్తాత్ 3 ద తీజ్లాద్భు ప్రాంతా కానువరో థాత్ , ఏవం పొ వతిజ్ఞాదృష్టాంకె 

శత" నోవరు ధ్యేత్క పృతిజ్ఞాతావతి “ఉత తమా చేళవు ప్రాతయ్యా 

యన్నాశ్రు తం శ్రుతం భవత్యమతం మతమవిజ్ఞుతం విజ్ఞత” మితి 

తత్ర, చై శేన విజ్ఞాతిన సర్వమన్యద విజ్ఞాతమపి విజ్ఞాతం భవతీతి ప్రశీ 

యే, త చ్చోపాదానకారణవిజ్ఞా నే పర్వవిజ్ఞానం + సంభ వతి ఉపాదాన 

కారణాన్యతరె ర కాత్కార్వస్య) నీమి త్తకా రణాదవ్య ఈ రేక స్తుకార్యస్య 

నా స్సు లో కేతక్ష్యః పొాసాదవ్వతికకద దర్శనాత్ , దృప్రైాంతో౬వీ “యథా 

సోమ వ్ కేన మృత్నిరజేన న సకం మృణ్యయం విజ్ఞాతం సాష్టద్యాణా 

రంభణం విశారో నామధభయం మృ _త్రిశేత్యేవ సత్వ మిత్యుపాదాన 

కారణగోచరవవామ్న్నాయలే, “తశ్లై కేన లోహమణినా సర్వం లోవ 

మయం విజ్ఞాతం స్యాదేశేన న ఖనికృంత నేన సర్వం కారాయసం విజ్ఞాతం 

స్యాదితి చు తథాన్య తావి 'కస్టిన్ను భగవో విజ్ఞాతే సరషమిదం 

విజ్ఞాతం భవతి” తి పృరతిజ్ఞా “యథా పృథి వ్యా మోషథధయస్పంభవంతి 

పొదానం కిమిక్యత ఆహ. పారి శేష్యూదితి. బ్రహ్మని షేఛే వృభానం పరిశివ్యత ఇత్యశి 

మాన. సిద్ధాంకయతి--- ప్రకృతిశ్చేతి. చకారాన్నిమి త్తత్వగహ;$. నవముభయరూపే 

కారణ ట్వి తయోరబాధథో భవతీత్యాహ---వీవమితి, క_రృజ్తానాదపీ నర్వ కార్యజ్ఞానం 

కిం న స్యాదిళ్యతఆవా---నిమి క్త కారణాదవ్యతి రేక స్ట్వీతి. మృదాదీనాము పౌదానా 

నాం దృషైంక ఆద "ర్హాం చక స్య బ్రహ్ ఉపా దానత్వం వాచ్యుమి త్యావహాదృషహాం 

తో2పీతి. వాగారభ్యం నామమాత్రం వికారో న వస్తుతో= స్తీతి సత్య కారణళ్లానా 
షా 

యు కరక ( కు ద్విశారజ్ఞ్వునం కమి త్యర్థః గతినామా న్యార్థం ముండే వ,లిజ్జాదృష్ట్రాంళ 

కుత క వ్రతిక్షైదృష్టాంతానుపరో ధాల్ 'యేనా శ్రుతం శతం భవతి” ఇళ్యాద్యేక 
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సరం "విదిత మితి ప్రతిజ్ఞా స యథా దుందుే న్య 

బావో౯ శన్టాంచృస్న యాద్త్రవాణాయ దుందుభి స్తు 

దుందుభ్యాఘాతస్వ వా శబ్దో గృహీతో బ్రతి దృష్లాంతేః, ఏవం యథా 

సంభ వం వ్రతివెడాన్తం ప్రతి జ్ఞాదృష్టాంతే " వృకృ తిత్వసాధనా" వ్రల్యే 

త్రవ్యా, యత వ్రతియవమపి పంచమో “యతో నా ఇమాని భూతాని 
నా > థ “oe అ 5am FP రగా జాయంతిఇత్యు త్ర జనిక రః పృకృలె రిత ని కహషస ర ణాత్స్రక్చ; వొలతణ 

వవాపొదానే క్రష్రవ్యాః నిమి_త్పత్యం త్యధిషఘ్టాత్రంత రాభావాదధిగంత 

వ్యమ్, యథా హీ లోేే మృత్సువర్షాదికముపాచాన కారణం కులాల 
2-3 

సువర్ణ కాశాదీనధిష్థాత్యాన వేకు గి వన్నర్తతె, నైనం బ్రహాణజిపాచాన 
Q__ 

కారణస్య్థ, సతో నోర ధిష్టాతా వేవ్ రస్తు, సాగుత్ప లై లేకమేవా 

ల అరా నాం ఉక 9 మక5లొజ my ద్యితీయమిత్యవ భారణాత్, అధిష్థాత్ర్సంత రా భావోఒవి పృతిజ్లాద్భష్టాం 
డడ 

వాహ---ళ థాన్య శ్రాపీతి. బృహదారణ్య శేఒసి తొవావా-_తేథాత నీతి. సుంన్సు ఇర 

రీకృనుగ శస్ఫురణం వకృతిస్తదతిలేశేణ వికారాన సంతీతి సోఒయమర్ణోో యథా 

స్ఫుటస్సా స్తథా దృహ్టాంతస్స ఉచ్చ శే, నా న్యమానదుందు ఖిజన్యాచ్చబ్దసామా న్యా 

ద్చావ్యాన్విేషశ వాక సామాన్య ౫ హణాతిశేేే శల వృథగ్గహీతుం లతా న శక్న్షు 

యాత్ సామాన్యస్య తు గృవాజోన దుందుభ్యాఘాతజశబ్దవిశేవో నృహీతో భవతి, 

కన్య వా గృవాణేన తదవాంతరవిశేషశబ్టో గృహీతో భనత్శి అశశ్శబ్దసామాన్వ 
గృవాణగ్రావ్యోవిశేపాస్సామా న్యే కల్పి తాం తద్వ దాత భానభాస్యాఘటాదయ ఆశని 

కల్సి తా ఇత్యర్థః. కు వృ తి జ్ఞాదృష్టాంతానుపరో ధాల్లింగాద్భవ్హాణ$ వ చ, తికృ తిత్వముక్ష్య్వా 

వంచమోా, శు శృ త్య స్థన యకలశి. యతో వా” ఇత్య క్ర శ్రులతౌ యకఇతి వంచమో 
వకృళే " దవ వ్వెళ్యన్వయ జనికర్తురాయమానస్య పర్యా వృకృతిర పౌదాన 

సంజ్ఞ కా భవతీతి సూత్రార్థః. సంజ్ఞాయా ఫలం-*“అ పాదా నే వంచమా”*ఇతి సూత్రాక్స) 

కృతే” పంచమోలాభః. ఏవం బహణః వ,కృతిత్వం (సాధ్య క_ర్భృత్వం సాధయతి_ 

నిమి త్తశ్వమిలి. బువా స్వాతిరిక్తక ర్త ధి స్టయం, వకృతి త్వాన్సృ దాదివది త్యాద్యనుము- 

నానామాగమ బాధమావా---ప్రాగుత్వ ఫ్తేరితి,  జగక్క__ర్హృ శం ద్రవ్యాణవీజేత్య త్ర 

విజ్ఞా నేన సర్వవిజ్ఞానప్రతిర్జా, “యథా సో మైష్టశేన మృల్స్పిం డన సర్వం న్యున్మ యం 

విజ్ఞాఠం స్యా ద్వాచారమ్మణమ్' ఇత్యాదిద్భుష్టాంతశ్చ. తయోః సామష్థస్యాదిక్యర్థ ర 



తానువరో థా చేవోదితో వెడితవ్యకి, అధిస్థాకరి వాపా చానాదన్యే 
సిన్న భ్యుపగమ్యమానే పునర వ్యేకవిజ్ఞానేన సర్వవిజ్ఞానస్యాసంభ వాత్ప) 
తిజ్ఞాద్భ ష్రాంతోవరోధ వవ స్యాత్ , తస్యాదధిపాత్రంత రాభావాదా 
త్త్నః కర ్ రత్వోమువె "దానాంత రా ఫా వాచ్చ ప్రకృతిత్వమ్. వతత్వా 

తః క_ర్భృత్వ వకృతిత, 

సూ, అభిధ్యాప దేశాచ్చ, ౨౪, 
అభిధ్య|ోపదేశక్చాత్సనః కర్తృత్వ పకృతి కేషగమయతి “సో కా 

మయత బహు స్వాం వజాయేయేతో, 'తదై శత బవాుస్వాం వజా 
యేయేతి చ త త్రాభిథ్యానపూర్వికాయాస్స్పా తంత్య 9 ప్రవృ త్తే! 
క తి గమ్య తే, బపు స్వా మితి ప్రత్యగాత్మ విషయ త్వాద్భవాుభవ 
నాభి థాస్టానస్వు వృకృతిరిత్యవి గమ్యతే, 

సూ, సాక్షాచ్చోభయామ్నా నాల్. ౨౫, 
వ్రశృ తిత్వస్యాయమభ్యుచ్చయః ఇతళ్చ వకృతిర్నహూ యత్కా 

రణం సావాద్చ హైవ కారణముపాదాయోా భౌ వ్రళయవ్రభవావా 
మ్నాయేతే “సర్వాణి హూ వా ఇమాని భూ తాన్యా కాశాదేవ సము 

అహ నష et వ . స్యూత్సం యోజయతి. అధిస్థా ఈం నేతి 

౨౦౪. వీకస్యోభయరూవం కారణత్వమివి రుద్ధమితి సూత చతుషస్ట్రయేన సాధ 
యతి ఇతశ్చే త్యాదినా. అభి ధ్యా సృష్టినంకల్ప 

౨౫. అభ్యుచ్చయో హేత్వంతరం. ఆకాళా దేవే త్యేవ కారనూ చితము పాదా 

కించ 

“సోషకామయతి ఇత్యాత్రనో ధ్యానోవచేశాత్క_ర్త శ్వమ్ “బహుస్యామ్' 
ఇతి ఛ్యానోవ జేశాక్స)కృతిత్వమ్ ఇతి. 

పృకృతిక్వే హేశ్వ్టంకరమా హా... 

“'సర్వాణో వా వా ఇమాని భూశా న్యా కాళా దేవ సముత్పద్య శే ఆ శాళం 
దత్తం యని" ఇశ్యాకాశశ లేన సామయెద్భృవా గృహీత్వా జగదుత్చ శ్రీ వలయ 
యోరుభయోరామ్నాశాద్ర ఎహే వక తిరిత్యర్థ 8. 
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త్పద్యంతే ఆకాశం వ్రత్య స్తం యంతి తి, యి యస్తాత్స్రభనతి 

యనస్సీంశ్చ ప్రలీయతే" తత్తస్యోపాదానం ప్రనీర్ణమ్, యథా స్రీపొ 
య పాదీనాం పృథివీ, సావూచితి వేోపాదానా౭త ప రానుపాణానం హన 

యత్యాకాశాదవత, వ్రత్వస్రమయతళ్చ నోపా పా దొనాదన్వ త్ర, "కార సన ర్య 

జం దృష్టు 
సూ ఆత తృకృ తేః సరిణామాలత్ , ౨౬ 

ఇతళ్చ ర యహూ ర లా౦ మ 

త దాక్రెినగ్సి స్వయమకుకు తె త్యాత్మేనః కర్ళత్యం కర్త త్వం చ దర్శ 

యతి, ఆత్మనమితి కర్మతం స్య్యయమకుతు ఇతి క రతం, క థుంప్రన; 

హవ కి సహ ర్కాయాయాం 

CE 

<n? సధ వదనం స న కో ఇ వ సీ ల టే... పూర్వసిద్ధస్య సతః కే ర్ర ర్హృృలన న్యవస్థితస్య శ్రీయమాణత(ం శక్యం 

చపప దుతుం వది ణామూవెతి బ్రూమః, నూ ర్ననీద్ధో౭_ి మా సన్నాతా 

విశేశేణ నికారాత నా దరిణము వహీేమాసాత్తోనమితి, వికారాల్తే నా చ 

పరిణామోా మృదా దాసు పు ప్రకృతిషావలబ్ధం స్నయమిట చ వే షా 
భాం = పష వ్. న్ని మిత్తాంత రాన బయటే త(మవి ర్రోతియె ప్రే కురిభామాదిపి చా వృథ 

నాంతరాను పాదానమ గ్కనాణం సాతూాదితిషడోన నూ ల్ కారో దర్శయతీతి యోజనా, 

౨౬. ఆత్మ నం ిసీ కృతిక ఆత త్మ కృతిః, సంబంధశ్చాత్య న కృతిం వ్ర వ తివిష 

యకశ్వమా శయ శ్య్వం చ, నను కృ లేరా శ్రయన్ఫిష్టో ఛవతి విషయస్తు సాధ్యష త్యేక 
సోోఛభయం విరద్ధమిళ్యాశంక శే త కథం పునరితి. యథా మృదస్సాధ్యవరిణామా భే చేన 

కృ లివిషయళ్వం తద్వ చాల నఇ త్యాహ---వరిణామాదితి. ఆత్మానమితి. ఆవిరోధ ఇతి 

శేష. సిద్ధస్యాప్ సాథ్యలే దృషహైంతమావాని కా రాత్త నతి! నను (బావా ణఅ తాన 

మితి 5 సీయయా కార్యాత నా సాధ్యత్వ శ్రుత్మా౭న్తు (కుకృతిత్వం  కర్తాత్వన్యో2. 

(సీ పతక ఆహ=న్షయమితి వేలి. బవాణ! కృతికర్త తోవ పౌదనార్భం కురిణా మా 

దితివదం వ్యాఖ్యాయాన్యథాపీ వ్యాచ ప్టే---వృథక్సూ త్ర క మితి. మృద్ద ఏ తివద్భగిహ్హ 

న న్వేకన్య కృతినుత్వం కృ్రతివిషయక్ ర చ విరుద్ధమి లా శ ౦ కాగ్టి హా 

'తదాత్తానం స్వయముకురుత” ఇతి అత్తానమితి ద్వితీయయా కృతివిషయళ్వం 
స్వయమకురు త ఇత్య నేన కృ తిమళ్వం చామ్నాయ తే, తథా చ బ్రహ్మణ ఉ వాదానత్త్వ్వం 

నిను త్తత్వం చావిరుద్ధమ్. కుతేక, ఆత కక లే; అత్ర సంబన్ధి ఏ కృతి రాత్మ కృతిక, తతో 
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386 రత్న ప భాభూషిలే, శాంకరబ్రహూనూత్రభామ్యే (అ. ౧ 

a = డో ౫ క్? హా Cad 5 . అద్య క్చూ త్రం) సై ప్టిపోజర్ల శ వతళ్చవ్రకృతి సంహ య త్కారణం బ్రహ్మణ 

ఏవ వి కా రాత్తనాఒయం వరిణామస్పామానాధికర ణే నామ్నా యశ 

“సచ్చ తృచ్చాభవత్ నిరు_క్టం చానిరు కృంచే”త్యాది నేతి. 

సూ. యోనిశ్చ హీ గీయలె. ౨౭. 
అ MX On గాం 4 గి ఇతేశ్చ దృకృతిర్బ హా యళత్కారణం బి, హూయోనిరిత్యః 

పళ్యోతే వేదాంలేషు 'కశ్తారమోళం పుకుషం బ్రవాయోని మి 
¢ MATT an 9 ఆ wr ¥, 5 యదభ్మూత యోనిం పరిసశోంతి ధీరాళి ఇత్ చ, యోనిశబ్దశ్చ పృకృకి 

వచనః సమధిగ తోలో శే “పృథివీ యోనిరోపధివనస్పతీనామితి, స్త్రీయో 
నేరప్యనై న వావయవడా( రణ గర్భం వ్రత్యుపాదాన కార ణత్వం, 

క్యచిత్ స్థానవచనో2.వి మోనిళ బ్లోదృష్టః ' యోనిష్టలం ద నిష బేఅ కారీ' 
రె ద “లబ క ఆ 

స అ ర్న బా అరా న é 9 గ్గ 

సచ్చక్యచ్చేతి పరిణామసామా నాధికరణ్యశ్రు లే; (బ్రహ్మణః పకృతి క్వమి త్యర్థః. సల్ 

పృక్యతం భూత త్రయం, త్వత్ వరోత్సం భూత ద్వయం, నిరుక్తం వక్తుం శక్యం 

ఘటాది, ఆనిరు క్షం వక్త్టుమశక్యం కపోశరూ పాది, తచ్చ ద్ర హా వాథవదిత్యళ్ణః. 

౨౪ అత్ర, మాలే, వవణామశ బ్బ; కార్యమా త్ర, వరః నతు సత్య కార్యాత క 

వరిణామవరః ' తదనన్యత్వ'మితి వివర్హవాదన్య వత్యమాణత్వాల్ . _ యోనిశభ్లాచ్చ 
జ ల] జజ = a సృకృతిక్వ్టమిత్యాహ యో నిశ్చతి. కర్తారం క్రియాశ_క్టిమంతం, ఈశం నియంశా 

అల ఊర ఇ hyn వో కు జనం రం, పురుషం వృత్యంచం, బ్రహ పూర్ణం, యోనిం (వకృతిం, ధీరా ధ్యా నేన వశ్యం 

తీళ్యర్ల౩. నన్వను పాదా నేఒప్ వీ మూసా యోనిశకబ్లో దృష ఇక్యత ఆహ --- వ్ యే 
య ష్ దబ “ఆట ఆ 

రితి, వోణితమవయవళజ్లార్థ?. యోనిశబ్దస్య స్థానమవ్యర్థోో భవతి సోష్బక్ర, భూకయో 

న్యాది వాక్యేన గ్రావ్యూః, జక నాఫ్యాది వ,క్య తిదృష్టాంతవాక్య శేవవిరో ఛాది త్యావా- 

కరచిదితి. హే ఇంద చే కవ నిషచే ఉవవేశనాయ యోనిః స్థానం మయా అశకాశి 

= ws ww హేతో, నన్వాత నః కర్త ఇ త్వేన పూర్వసీద్ధస్య కఫం కృతికర్మ త్వమళ ఆహ- 

వరిణామాలీ . విణామో వివర్తః; సీద్ధస్మావి విపర్తాతృ నా సాధ్య తాల్ కర తోష 

జు త్రిరిక్వర రం 
ని న 

కించ. 

'యద్భూతయోనిం పరిపశ్యన్తి" ఇతి పృకృతివాచకయోనిశబ్లేన ఆళత్తా హీ 
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సృజతే గృవ్లాతే చే” ల్యెవంజాతీయశకాత్.. తదేవం వ్రృకృతిత్యం 

వ్రనిద్ధం. యత్పునరిదము_కృమామఘా వూర్వకం కర్త త్వం నిమిత్త 

"కార ణపవ(వ కులాలాదిషు లో కే దృష్టం నోపాదా నెష్వి త్యాది తత్స) 

త్యుచ్య తేన లోకవదిహా భవితవ్యం, నహ్యయమనుమాన గ మో్యోఒ. 

ధి శొబ్బగ మ్య ళా త్సస్యార్థస్య య ఖాక్ బ్ఞనింహా భ వితవ్యం, శోల్లు 

శ్పతీతురీశరస్య పృకృతిత్వం పృతిపాదయతీక్యవోచామ్క వునశై 
తత్సర్వం విస్తరేణ స్రరెవయ్యామః. వతి న ప్రమాధికరణమ్ 

ar 

సూ. ఏలేన సర్వ వ్యాఖ్యా ల" వ్యాఖ్యా లే "2 ౨౮ 

“ఈత లేర్నా శబ్దమిఆ త్యారభ్య ప్రథాన కారణవాదస్స్నూశై నేవ 

వ్రున౩ప్రన రొ 'శంక్య నిరాకృతః, తస్య హొ పతుస్యోపోద్భ్బల కాని కాని 

కృఠమి శ్యర్ణః. పూర్వవతో క్ష మనుమానమనూద్యాగమ బాధ మావా త్పునరి తా 

దినా. నన్వనుమానన్యు శృుత్యనపేఠత్వాన్న తయా బాధఇత్యతఆహ---నహీతి, జగ 

త్కర్తా వత; శుత్యెవ సిద్ధ్వ తి, యా కృతిస్సా శంరణన్యేతి వ్యా ప్తవిరో ఛేన నిత్య 

కృతిమతో ఇ నుమా నాసంభ పాద కా తమో క్వరం పతీక్ళ తాను పా దానత్వని+ ధనే 

J జ ళ్ళ a భవ లేవో వజీవ్యతయా ప్రక తిత్వబోధ కతు త్యా బాధఇత్యర్థ. యదు క్షం విలత్ణ 

త్వాద్భ్బ)సాణోే న జగదు పాదానత్వమితి తత్రావా ---పున శ్చేతి, 'న విలతమణ త్వా 'దిత్యా 

ర భ్యేత్యర్థ 8. ఆత ఉఊభయదావం కారణత్వం బవూణో లత్షణమితి సిద్ధమ్----ఇతి స్త 

మాధథికరణమ్, 

౨౮ నలేన సశ వ్యాఖ్యాతి వ్యాఖ్యా లః. అస్యాధికరణన్న ఆాత్ప్సర్యం 

వక్తుం వృ త్తమనునదతి--ఈతు రితి. వ, ఛానవాదన్యప్రా ధా న్యేన నిరాకరణే హౌతూ 
నావ=కన్య హీత్యాదినా, తర్ష్యణ్వాదివాదా ఉపేషణీయా! దుర్చలత్వాదిత్యత 

యస్మాద్దీయ లే, కస్తాల్ వ వ కృతః బ్ర బ హత్యతో బ్ర రు పాణ సక క లెకరం కర్త గతం చ 

సెద్ధమ్, 

వడి ( 9 er జ = 

ఇష్టమసేహి ఆన న్యాయేన ఈక లేర్నా శబ్బమ్ ఇ త్యాది నాఅ శబ్ద త్వాది వాతుళి; 

పృభానకారణవాదో యథా నిరాకృత$, న తాథీహాణుస్వఫభావాసత్య_రణ వాదః; “తేషా 

మవీ కారణత్వబోధకళబ్దా నాం శ్తుతత్వాదితి ప్ర ర్యుదాహారణనంగ ల్యేదమాహా = 

అత్ర ఫోొర్వపమే బృవ్మత్యేవ వేదాంశనమన్వయాని సిద్ధిః, సిభ్ధాం తే కల్సి 



586 రత్న ప్రభాభూవి లె, శాంకరబ్రహసూత్రభామ్యే [అ.౧' 

చిల్లీంగాభాసాని వేదాంలేష్వూపా తేన మందమతిన్న్రతిభాంతీత్తి స చ 
కార్య కార ణానన్య త్యాభ్యుపగ మాత్స) త్యాసన్నో వేదాంత వాదస్య 
దేవల పృభృళభిళ్చ చక్చీద్ధర్మనూ త్ర కారె న్స గృంఖేప్వా శ్రితః లేన 
తత్ప్సతిపేధ ఏవయతోొ ఇ్న౭ఒతివ కృతో నా ణ్యాది కారణవాద ప్రతిమే. ధే, 

/ 
మప్యువోద్భలకం వైదికం కించిల్తి ంగ మాపా తేన మందడమతిన్స్రతి 

భాయాదిలి, అతః భానమల నిబర్హ్యణన్యాయెనాతడిశతి, వ తేన 
ఎలో 

య 

ప్రథాన కారణవాద ప్రత షెధన్యాయకలా వేన స ర్వెఒణా్యది కారణ 

5 అదా - త అ , © అల దాం IF చీ లు "లేఒవీ తుబృహ కారణ వాదవతీ స్య ప్రశివక 29 త్స he సేద్ధవ్యాః తెషా 

అకి పతికిదతయా బాశబాశణొ వెదితజవాచః లే ఎవి ను తు రొ, ధ్ ఫా ® న. మోమవి 

ఆహ లేఒపిత్వితి. నిర్తూలాస్తే కథం వృతిపకా ఇళ్యతఅవా-__తేహామితి, తథాహి 
ఇఛాందో గో జగత్కా రణజ్ఞపనార్భం వ్తా పుత్కము వాచ, ఆసాం వటథానానాం 

మభ్యే “వీకాం ఖింధితి భిన్నా భగవ ఇత్యువాచ సుతః, పున విత్రా 'కెముత్ర పశ్య 

సీిత్యు త్తే “న కించన భఛగవిఇత్యాహ. కత విత్రాఒణిమానం న పశ్యసీత్యు క్షం, తథాచ 
న కించ న శ భైచ్చూన్యన్వభవవాదొ వ్రతీయే ల, అణుశ భాత్సరమాణువాద ఇతి, 

వీవం'సబేవేదమ గ అసిదణోరణీ యా” ని తాదిలింగం దృష్టవ్యం. అత్రాణ్వాదివాదాశ్ళా) 

తా నవేతి సంశయే సక్యసదణ్వాదిశబ్దబలాచా)తా ఇతి ప్రాాఫీ౭_లిదిళ తిన లేచేతి, 
అస్యాతి చేశ త్వాన్న  పృథక్సంగ త్యాద్యపేశూ న కించనాసచ్చబ్దయో8  వృత్యకా 
యోగ్య వన్తువర త్వాదణుశబ్దన్య సూత ప్రాయ త్వాడ శబ్ద త్వం, "లేపూం వాదానాం 

ద్ధిరితి ఫల భేద. ఆత్ర పేదాంతా విషయః. తత్ర కిం బ్రహ్మణ ఇవ వరమాణుకళూన్యా 
దీనామపి క్వ చిజ్ఞన త్కారణత్వం శతమ స్ట, అథవా సర్వ, బ్రవాణ వీవ సర్వకార 
ణత్టం చతినియకమితి సంశయ, “ఆణ్వస ఇవేమా ఛానాకి 'అసదేవేదమగ్గ 

ఆసీత్” “స్వభావ మేశే ఇ త్యౌదిషు ఆణ్వదినామపీ కారణత్వం శ్రుుశమితి ఫూర్వః 
వత సిద్ధాంశస్తు---వ్ తేన వ, ధానవాదనిరాకరణే యే హేకవః అశబ్దత్వావేశన 
తే ప్రక విజ్ఞాన ప్ర తిజ్ఞునుపపశ్తాదయకి 'లేషహిమణ్యాదివనేఒపి సామ్యేన్క సశ్వేషణ్యాది 
కారణవాదా నిరాకృ్ళత త్వేన వ్యాఖ్యాతాః, న చాసది త్యాదిశబ్బవిరో ధం. అనచ్చబ్దస్య 
అనఖివ్య క్షనామరూవపర ల్వేనావిరో థాల్. సూత త్వాచ్చాత్యన్యణుశబ్లో గౌణ 
స్వభావవాదన్తు ఫూర్వపత క్వేనోవన్య స్త, వ్యాఖ్యాతా ఇతి వ దాఖ్యాసోఒ ధ్యాయ 
క9దిసమూ వ 6ద 9, చ చ్ అః మా మ కసజ్టగ లర ల సర్వై జ్జ సు ద్రైవాణి వేదాంతానాం సమ 

న్వయో నాన్యల్ర తి సిద్ధమ్, 
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వ, థధానవదళ జ్ఞ త ్వ్వచ్చబ్దవిరోధి త్యా చ్పతి, వ్యాఖ్యాతా వ్యాఖ్యాతా 

బ్రతి పదాఖ్యానే- ఛ్యాయపరిసనూ క్రిం ధో్య్చోతయతి. 

ప్రతి శ్రీ మత్పరమహంసపరి వ్రాజ కా చార్య శిమద్దోవిందభ గవత్పూజ్వ 

పాదశిష్యు క్రిమచ్చంక రభ గవత్పాదకృత్ " శారీరక మోామాంసాభామేే 

వథమా థఛ్యాయస్య చతుర్థ పాదః. 

వ,ధానవాదవదళ్రతత్వం, (బృహ కారణశ్రుతి బాధికత్వం చ, తస్యాద్భ) హావ వరమ 

కారణం, తేసి న్నేవ సర్వ్వేహిం వేదాంతానాం సమనష్వయిఖ తి సిధ్ధమ్, 
న?! 

es 

ఇతి శ్రీ. మత్సరమహంసపరి వ్రాజకాచార్భ శ్రీ గో విందానందభ గవ త్పొదికృతే " 

ఫీ నుబ్బారీకమిమాంసా న్యా ఖ్యాయోాం భామ్యగళ్న వ, ఫాయాం 

(సృథమా ధ్యాయస్య చతుర్భః పొద. 

అ ధ్యాయశ్చ సమా సః. 

చతు స్త్రింశశత్సరం సూత్రశతకం తు నమన్వయేే, 

అ ధ్యాయే తద్వ దేకోనచ త్వారింశన్య యా మ తాం. 

బవానామ్న్ పరే ఛామ్ని సృత్య పాది సమన్వయ, 

న్్ శ్ కన శ్ చి ఇగ రవని | శ తవు, తటి సంత తేర్భసి ౦ స్తదసి భో తి రాతతమ్ 

ఇతి శ్రీ  నుళ్చరమవాంసపరిన్రాజకాచార్య శ్రీ వరమశి వేన్ష ) సరస్వతీ పా దాబ్జ 

“సేపావరాయణేన ,శీనదాశి వద్ద) సరన్వత్యా విర చితాయాం 

వ్టీ శ్రీమద్భ)వానూ తృవృత్వే బ బ్రహ్మ 

పథ మో౭.థ్యాయః, 

హతత్త షప క కాళి కొయాం 



లే స్తే 

ను కక. ఎ గా 

న్యస్కృత్యనవకాశదోప. పనంగాత్. ౧. 

వత మె ధ్యాయే సర్వజ్ఞ స్ప ర్వళ్వరొ జగదుత్చ త్తికాకణం 

మృతువర్లాదయ ఇన ఘటకుచకాదినాం, ఉత్పన్నస్య జగతో 
“సాంఖ్యాదిస ృతియుక్రిఖిర్న చలితో వేదాంతనీర్ధాంతనో 
నిరూ లై గ్వివిధాగయెరవిదితో వ్యోమాదిజనావ్యయక$, 

ఉత్ప త్ర్యంతవినర్దికశ్చి తివపుర్వ్యాపీ చ కర్తాంశకో 
లింగేన వథితో౬పి నామతనుక్ళ త్తం జూనకీశం భజే,” 
'నామరూపే వ్యాకరవాణీితి శు, లేర్నా మతనుక్ళదపి సంజ్ఞామూ రి వ్యాక 

రాప్ లింగశరీరో పాధినా కమ్పైత్యంశఇతిచ వ, థిత; వ్రనిద్ధో య_న్లం వృత్యగభిన్నం వ 
మాత్తానం మూలపకృతినియంతారం భజే ఇత్యర్థః. 

మూ ౧ స్మృతి వృనంగాల్ ఫూరోం త్తరాధ్యాయ యోర్విషయవిషయిభావసంగలిం 
వ క్తుంవృత్తం కర్ర య లె. ప్రథ మెడ ధ్యాయఐఇలి.జన్హాదిన్యూ త్ర మారభ్యజగదు త్స తది 

ఇక్టం సృథ మేధ్యాయే=ఫిహి తసమన్వయన్య స్య త్యాదివిర* భే తన్ని రసన 
మచేన (క్రియతే ఇతి విషయవిషయిఫావసంగత్యా ద్వితీయాధ్యాయ _ ఆరభ్య శే. 
అత్ర, ఫూర్వమతి చేశా ధికర జే (వ ధానవదశబ్ద్బత్వమణ్వాదినామవ్య్వఖిహితమ్. అధునా 
వ్ర,ధానన్య _వైదికశబ్దవత్తాభావేషపీ స్థృృతిరూవశబ్ద వత్త పమాశ్నీవ్య పరి 

ఇత్యాక్నేవ సంగ ల్యెదమాహ-__ 

అత్ర స్రార్షపశ్నే స ఎ్రతివిరో భే సమన్వయాసిద్ధి ఏ, నిర్ధాం'కే తదవిరో ఖే 

హయకే 



పా. ౧.] సృృతషధిక రణము. ౧. నూ. ౧. 891 

నియంతృత్వెన స్టి సితికాంణం మూయాయీన మాయాయాః, ప్రసా 

0తన్వ జగత; “ పునస్స్వాత న్వే వోపసంవోర కారణమవనిళవ చతు 

రిిథస్య భూత, గ్రామస్య, “స ప్రవ చ సర్వేషాం న ఆలె” ల్యేత 

ద్వే దాంత వాక్టసమన్యయ ప్రతిపాద నేన ప్రృతిపాదితం. ప్రథానాది 
షం 

— 
కారణవాదాక్నాశ బ్ద తన నిరాక్ళ తా. ఇదానీం న్వవ మె. స సృ తన్యాయ 

విరోభవరివాగః వ పృథానాదివాదానాం చ న్యాయాభాసోషబ్బంహీం 

తత్వం వతిపెచా వసతం చ సృష్ట్యాది వ వ Uy మా మయా అవిగతక్ణమిత్య 

స్వార్థ జాతస్య ర లెబాద నాయ స్వత యావ ఛ్యాయ ఆకభర్వ తె. త తత్ర 

వథమం తావత్ స్మ తివిరోధముపన్యన్య _పరిహరతి._ యదు_క్టం 

కారణం బయోతి (వతి పాపితం “శా స చత్రదృహానితిక” త్యాదిసూ లేను, నవీ వాదిషతీయః 

సర్వా్తే త్యు క్షం “ఆనుమానిక'మి త్యాడినా కారణాంళర స్యా క్ర కత్వం దర్శిక మిత్యర్థ 8, 

వవం వ (వృథమాథ్యాయ స్యార్ధేమనూద్య తస కొ విషయే నరో భష ఈరవిషయిణం ద్యెతీ 

యాభ్యాయస్యార్థం పాదశస్సంశ్నీ వ్య దర్శయతి-..ఇదానీమతి. ఆ త్ (గథమపా బే 

సమన్వయస్య సాం ఖ్యాదిన ృతియు_క్షిఖిర్విరోధవరి హోర; క్రి, కి య లే, 5షతీయ హాశే సాం 

ఖ్యా ద్యాగమాచాం (భా ౦లిమాల క్వమవిరో ఛాయ కళ్యతే, తృతీయ పాదే ప్రతికేదాం 

తం నస్బష్పి (శుతీనాం జీవాత్స శ్ఫుతీనాం చ వో్యోమాదిమవోభూతా నాం జక లయర 

మాది కథభశచేనానిరోథః వ వృతి పాద్య ల, చతుర్ధ పాదే లింనశరీర్మ శ్ఫుశీ నామవిరోధఇక్యర్థ$, 

ఆయ మే వొ ర్భః సుఖబో ధార్భం శ్లోశేన సంగృహీతం “ద్వితీయే స స ృతితర్యాజ్యామవిరో 

ధోఒన్యదుక్ట శా, భూశభోక ఎతు ంగ శు లేరద్యవిరుద్ధ రే" లి, త ఆాజ్ఞాలే విషయే 

విరోధశంకా నమాధ్యయోగాత్ సమన్వయా భ్యాయానంతర్యమవిరో ధాధ్యాయస్య 

యుక్తం, తత్ర పృథమాధికరణతాక్పర్యనూహ---తృశ్ర, వ్రృథమమితి. శాలి సమన్వ 

యే విరోధి సౌర్ష త్వాదశ్య పాదస్య (శు శు తిశా సా భ్యాయనంగ తయ, న్వమతస్థావ 

నాత్య కత్వ్వాత్ ఆశ్వేమునుధికరణా నా మేల త్పాదన తం. ఆత్ర ఫపూర్వవమే స సతి 

విర? ధాదుక్తసమన్వయానిద్ధి! ఫలం సిద్దాం తే తల్ఫిద్దిరితి వచే త్మ్ బ్రవ్మణు E 

వెబాంతేసమన్వ యో విషయ3, న కొం సాంఖ్యస్మ ఎలెన్ విరుధ్య చే న శేతి స్త ఎలి 

పామాణ్యా పౌ మాణ్యా భ్యాం నంజేసూ పూర్వవమీమాహ యదు కమి తి. శం కం 

శే వ్యుక్చాద్యంతే తత్త్వాన్యశేశేలి తంత్రం శాస్త్రం కవిలో క్రమన్యాశ్చ వంచళి ఖాది 

కల్సిద్ధిరితి ఫల భేద.  ఉక్షసమన్వయః కిం సాంఖ్యన్మ కార విరుద్ధ ర్ట లే ఊక శేతి 



802 రత్న ప్రభాభూవిత్కే శాంకరబ్రహనూ త్ర భామ్వే (అ. ౨, 

బ్రైావ న కం జగతః కారణమితి తదయు _కృం, కుత? సృృత్య్వనవ 

కార దోహ ప్రసుగాత్ . సృృతిశ్చ తంతాఖ్యా పరమర్షివృణీతా శిష్టవరి 

గృహీశా, అన్య్యాక్న తదను సారిణ్బః స సృృతయః, శా ప ద్రవంసత్య నవ 

"రావూ వ్రనజె కా తాసు హ్యుచేతనం స్వతం త్ర తం ప పృథానం జగత; 

హో _తావనా ధర జాతే తేనా వేశీతమర్థం సమర్పయంత్యః సావకాథౌాః 

భ వంతి, అస్య వర్ష సా స్యాస్మ్ నుక కాలేజ నేన విధా నేనోవనయనమోదృళ 

వ్య్చాయానః ఇక్గేం వెదాధ్యయనమిత్లం సమావర్తనమిట్ధిం సహధర్మ 

చారిణీసంయోగ . ఇత్తి తథా పురు మూ ర్రాంశ్చాతుక్వ కాత, మధ ర్మాన్ 

నొనావిథాక౯ విదధథత్తి నైవం కాపిలాదిస్త తీనామను స్టేయవిష 

యే౭.వకాశో= స్తీ మోతసాధనమేవ హీ సమ్యర్గర్శన మధికృత్య 

తః ప్రణతాః యది తత్రావ్యనవ శాశాస్స్యుః ఆనర్ధక మే వాసాం 

వప్రన జ్యెత, తస్తాత్సదవిరో భన 'పెదాంతా వ్యాఖ్యాత వ్యాః. కథం 

లగ ద -దాగాది ౫ అ దే గ న్ అగ నళ 9 
పునరితుత పదిభ్యో వాతుఖ్యూ ©, సాన సర్వజ్ఞ ౦ జగతః కారణ 

మిత్యవ థారితః (శు శ్రుత్యక్థ: సృృత్వనవకాళదోవ వ్రసంగోన వునరాత్నీ 

వ్వ. భ వేదయషాహ వేష స్యతం శ్ర స్రజ్ఞానామ్. వపరతం తృ వ 
అ: wre; 

(పోక్డురి ఏవం నతి చేదాంతా నామదర్షియ బహాసమన్వయే నిరర్త ర కా స్ఫ్యురత్యర్ణః, 

తాసామపి ద్రవ్యర్థ కత్వమ _స్ట్విత్యవిరో ధఇత్యత ఆహ తాను హీలి, నను సాంఖ్యస సరి 

3 
కారణమువనిబధ్న లే. మన్నాదిస్త తయ స్టా సావ చొ పృదహలత జోనాగ్నీ 

'ప్రానాణ్యాయ వ్రథానవాద గ్ర హే.  మన్వాదిస్భృతీనామ్మా పామాణ్యం స్యాదిత్యా 
శంక తాసాం థై సావకాశత్వాల్ (సామాణ్యం సాది త్యావా_మ న్వాదీలి, 

తర్హి సాంఖ్యాదిన ్యతీనామపి ధర్మే తాత్స ర్వేణ ప్రామాణ్యమన్తు తత్త కం తు బ్రహ 

వేత్యవిరో ధఇక్యకఆవా చై వమితి. త్తే వికల్ప నానువప్తోగ్ని రవకాశస త్యును 
సారేణ శ్రుతి వ్యాఖ్యాన ముచితం జట ల. బలీయ ఇతి 

న్యాయం వ తాతా లన్యాదిలి, శ్రుతివిరోభే స్మ న క్య్యపామాణ్బ స్యేష్ట త్వాత్చూర్వ 

వమ న యుక్త ఇతి కంక 'తే_కథమితి, యు స్నారేశ వ త్రుత్యక్థం జ్ఞా బాతుం శక 

వంతి తేవామయం పూర్వవవ్ * నభవేల్ , నంబరు ద్ర సావినాంకు భజే చకా 

హ-__ఛపేదిలి. చేహానులీంద్రి యార్భ్ఞానవ త్ర్వాచ్చ క క్ర తశ, ద్ధాస్యాది త్యాహా ---కపిల 

సంచేహా 
క 

,మహర్తి ర ప్రణేకృవ్ర వ ధానకారణ వాడిన స ్రతీనామనవకొశరూభ దోష వ నంగాణ్ ష్ 
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(ప్రాయేణ జనాః స్వాతంత్ర, పణ శ్ర శుత సూథారేముకునుకక్ను పరత్ర 7. 

ర్రఖ్యాతవ్ర ణత్భ కాసు సృ స ఎ౭ాసషవలం రకు ద్య తేన చ శ్రుత త్యర్థం 

ప్రతివిపత్సేర౯, బస స త్క్భృతే చ వ్యాఖ్యా నే న “వళ్ళన్యుర్భపోం 

మానాత్ న తినాం సృణత్ళషం. కపిల పృ భృతినాం ఇార్తం జ్ఞానమ 

ప్రతివాతం స్మర్యతే శ్రుతిళ్చు భవతి. “బుషిం ప్రసూతం కవీలం 

య సమౌ. జానెర్నిభ 8 సయమానం చప సశ దితి, తస్మాన్నెహోం 
—_ (UU గు తు బి ఆడం 

నుతమయథార్థ్రం శక్యం సంభావయితుం, తర్కా_నస్ట్రం ఇన చ తేఒర్భం 

పృతిస్టాపయంత్కి తేస్తాద పి స్య్రృతిబ లెన వేడాంతా వ్యా ఖ్వేయా బ్రతి 

పున రా మేహ తస్య సమాధి ర్నా న్యస్త త్య నవ కాళదోష వ్రసంగాదితి. 

యది సృత్యనవ కాళదోవ ప్రనంగే నెళ్వర కారణ వాద ఆక్ మే స్వేత 

ఏవమష్యన్యా ఈశ్వర కారణవాదెన్వః స స్మృతీ యా2నవకాశాః పస 
యం 

చ్యైరకా తా ఉదాహరిష్యూమః. * య శృత్వూత్త నువి జ్లేయి మితి వరం 

Cran కి బహూ పృకృత్య “సహ్యంత రాతా భూతానాం EN త్ర శృ జ్ఞక్నేతి కథ్యతే 
శ 6 | బత చో కా త స్తాదవ్య_కృముత్పన్నం త్రైగుణం సజ త్రమే? త్యాహ, 

గి 

ల గా 9 ¢ ణ ఖీ జ యాల బద 5 ur 3 .తథాఒన్వ త్రావి అవ్వు కం ప్రురు మై బృహన్ని పి) యే సంప్రఎయలే 

ఇలాహ “అతశ్చ సం మెవమివమం గృకాధ్యం నారా యణస్సర (మిదం 

పురాగాః. స సర్హకాలే చ కరోతి సర్టం సంవో వాోరకాలే చ తద త్తి భూయః” 

వతి చ వురాణే, భ గవద్దీతాసు చ “అహం కృత్స్నుస్య జగతః ప్రభవః 

వ్రళయ_స్త ఖే త్రి సరమాత్తొన మేన న స్కకృత్వ్యాప_స్హంబః కఠ తి. 

పృభ్ళతీనాంచేతి. 'ఆదౌాయోజాయమానంచ కవిలం జనయేద్భషిం. వృసూతం బిభ్భయా 

ల్ షై సంపశ్యేక్సర మేశ్వర మితి శుతియోజనా.యథా సాంఖ్యస కివిరో ఛాద్భ) 

హవాదస్త్రాజ్య ఇతి క్వ యో చ్య శేశథాన, ఎత్యంతరవిరో ఛాల్ చ, ధానవాదస్త్యాజ్యఇతి 

మయోచళ్యత ఇతి సీధాంతయ లిక స్వ సమాధిరిలి. తస్థాద్భ వా ఆన్బ కాశా దవ్య రం 

మాయాయాంలనంసూక్మూళ్మ కంజనదితియావత్ . ఇతిహగన వో క్యాన్యు కాషపురా అనమృతి 

మావా=అరే్చే తి. ప్ర భవక్యస్తాదిలి పృథవో. జన్మ హేతు? (వలీయం తేనీ సి న్నితి 

(వల యోలయాధథిష్టానం, కస్తాక్యక్తకిభ కాల్, యా! బ్రవ్యచయ। వ థవంకి, 

సమన్వయో _విరుధ్యత ఇతి వ, ఛానానుగుణతయా, శ్రుత యో నయా బలి చేదితి 

భం 



994 రత్న వ భాభూవి తే, శాంకర 

థ్ ర ట్లో బో జ ఇగో 3 తస్తాత్మా_యాః పృభ వంతి సళ సమూలం కాశ ్టతికస్సనిత్య బతి, 
తళ ం బో “nd u శ చ జ 
వఏవమ నేకళ్ళు సృతివ్వవీళ్వరః కారణకనో పాదా నల్వెన చ ప్రకా 
శక్యతే. స్యృృతిబలేన వ్రృత్వవతిష్టమానస్య స్యృృతిబలేనై వో త్తరం 
ప 

ప వయ్యోమోత్య తో, యమన్య సృృత్యనవ కాశోవన్నా సః దర్శితం గు © 
” శోతీనామో శర కారణవాదం పృతి తాత్పర్యం, విపృతివత్తై చ 

వ "5 అక దానం చంద జో చు ల ణన 
సేన మవళ్యక_ర్త వ్యేఒన్యతర పరగ పాఒన్యతరవరి త్యాగ చ 

లీ 
(శ్రుత్యనుసారిణ్యః సృస్భృతయః వ నూణమన పెవ్యూ వత రాః, తదు క్షం 
పృమాణలత జే “నికో భేత్యన వేషం స్వాదసతి హ్యానుమాని మితి, 

అ 6 శ నే 3 క్ష కు f 
నచాలెం దియానర్థా౯ శ్ర తమంత రేణ కశ్పిదుపలభతవ్తితి ళ్ క్యం 
సంభావయితుం, నిమిజాభావాత్ , క్షం కవీలాదీనాం సీచానావు వతి 

య Uy గం రొ 5 కి జమ్ ౬ హతేజ్ఞాన త్యాదితి చేత్, న, సిద్ద నా వెత, కాక్ ధీ ర్థానుఖ్ఞూనా 
(అ పంతం ద. 

సవివ మూలముపాదానం కిం చిణామా న కాశ్ల్టతికః కూటస్ట్ర అతస్ఫని త్యఇత్యర్లం. 
| థి నను శుతివిరోధః కిమితి నో క్ట ఇత్యత అఆహం-స్త ఎతిబలే చేతి. న్ఫృతీనాం మిఖ్లో వరో ఛే కథం త్త ఏనిర్భయ స్త తా,హ---దర్శితం త్వితి, (శృుతిభిశేవ తత్త్వనిర్ణయ ఇక్యర్ణః, స్మృతీనాం కా గతిరిత్యత ఆవా=వి పృ తివత్తె చీలి వస్తుళ శ్రే ౪ సృతీనాం మిథోవరో భే వస్తుని వికల్చా యోగాలత్ న్లీవ్ష శ్ఫుతిమాలాః నస్గృతయః చృమాణం ఇతరాన్తు కల్ప శు,తిమూలా న (ప్రమాణ మిత్యర్థః, తీ_క్ష శు తివిరోధినీ నృఫ్ఫరిర్న ప్రమాణమిక్య త్ర, శేమినీయ న్యాయమావా---ళదు క్షమితి, “మెెదుంబరీం న ఏ క్రో 3 అ ౧ లా వో (ళ్ ట్ లీ = ద్దాయెిదితి ృక్యత్నకు శివిగుర్ధా సా సర్వా వేస్టయిత వే లి సృ తిరానం నవ్వి లు = - - 

= 9 కకం ఇ అన 

సం చేహే మూలకు క్యనుమానాశనానమితి ప్రార సీధాంకః నవత లివిరోథే సరి (ప్రామాణ్యమన ేతమ సేవా శూన్యం హౌయమితి యావత్, జా యతో౭నతి విరోళ్చే 
(శుత్యనుమానం భవతి. అత శు విరోభే నతి 'శ్రుత్యను మానా యో గాన్తూలా భొవాల్ 
సర్వ వెష్టనస్త ల లర్యవ్ర మాణమిక్యర్థః, అస్తు సాంఖ్యస్థ ఎత 
ఆహ_నచేలి. యోగినాం సిద్ధిమహిమ్నా ఒతీం ద్రియజ్ఞానం 
శంక్యలే--శక్యమితి. కవిలాదిఖి కిలాదా పేద 

(వశ్యతమూ లే త్యశ 
సంభౌవయితుం శోక మితి 

(పామాణ్యం నిశ్చిత్య తదర్భన్య ధర్మ స్యా 
నుష్టా నేన సీద్ధిస్సం పాదితా, తయా స్యా (వ్రణికన్యృత్యనుసాకేణానాది శు లిపీడా న యుక్తా ఉవజీవ్యవిరోధాదితి ఇరిహారతి__న సిద్ధేరపీతి. అతెశంకితుమితి, శ్రుతీ 

రుతు అన్యస్య త్యనవ కాశ 

జా 9 క అగ జ - చ ఫూర్వః వత, సేద్ధాంళస్తు--న సమన్వయో విరుధ్య లే, 
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వేమా హీ నిద్ధి, స చ ధర్మ శోదనాలతణః తతశ్చ వూర్యనిద్ధాయా 

న్లోదనాయా అర్థ న పశ్చెమనిద్ధప్రముషవచనవ శేనాతిళంకితుం ళల
, 

సెద్దవ్వు పా న్ యకల్పనాయామపి బహుళ్వాఢత్ , సిచానాం ప్రదర్శి తేన 

pp: UU 
య 

ప్రకా రేణ స్ఫృతెని ప లెపతే3 సత ష్టం న శ
క్రుతివ్యపా శ్రీ న్ యాదన్వన్నిర్హయ 

స్త జ్ఞనార్టసి నాక సాత్ స స్ఫర్నిశేపవివయః పతీ, 

పాతో యు క్ర కస్యచత్కచిత్ వత పాలే సతి స్రరుషమతివై రూ 

(ద్ ఇ > బగ న ~ 2 - న ల — 

బస్ట్ణ తత్వ్యాన్సవ స్థాన ప్రసం ౧ ఆ 3 తనా త్రస్యాకి స్ఫృతివి ప్ర తిపత్త్యువ 

న్యా సేన శు త్యను సా రాననుసారవి వేచ నేన చ సనానే పజా సంగహా 
ల 

30 తపా WU 

ణీయా. యా తు శుతిః కవిలస్య జానాతిశథయం పదర్శయంతీ వద 
లో ( యా ©) UU 

ర్నితా న తయా ను తివిరుదమపి కాపిలం మతం శ దాతుం శక్యం, 
నశ WUD ( 

య వ ం 

కవీలమితి శ్రుతిసామాన్యమా త్రేతా ._ అన్యస్య చ కవిలస్య సగర 

a 

పుత్రాణాం ప్ర వ్రతవ్లుర్వాసు దెవనామ్నః స రణాతి, అన్యార్థద నస్వ 

నాం ము ఖ్యార్ట మతి క, మోస సచరి తార్థశ్శంకితుం న శక్యళ ఇత్యర్ణ?. న్వతస్పీ భై న్వేవో 

నోవ జ్వ్యత ఇలె స న్వ్వాసేశ్వరన్య న్వతస్చిర్థా మానాఫెవాల
్, ఆంగీక్ళ త్యాప్యావా--- 

సిద్ధెతి. జిణాూనాం నచనమా శ EIN వేదార్జకల్పనాయామప
ి నీద్ధో శక్రీనాం మిధ్గో ఐరో ఛే 

రా 

శు శ్రుత్యాశ్రి, తమనా్వద్యు కి ఇఫ్ట్కేవ వేదార్డనిర్భ య యు క్ల “ఇత్యర్థః శ్ర శిరా పా 

శ్ర యం వినా సిద్ధి క్షిమాత్ర, తంనత శ్ర నిర్ణయ శారణమిత్యతకార్థు, నను సించన "స్తే; 

సోంఖ్యన్న వన్ శా సవతి తస్య మతిశేషదాంతమార్తే కమా చేయేత్య తఆ హా = 

పరతం్రే, త్యాదినా. సను, శు శుత్యా కపిలన్య సర్వజ్ఞ తగ్యోశ్తే సన తే శద్దా దుర్వారేళ్ళళ 

అవయాళ్వితి. కష ఫమాన్రే, 3 సాంఖకరా ఛకఇలతి శ్రాంతిరయుక్తా, తస్య 

దై ప్రతేచాదినకః సర్వజ్ఞ త్యాయాగాద్యత త చ సర్వజ్ఞానసంభ్ళక తేన శు తః కపిలో 

వాను డేచాంశవఏవ్క, స హి సర్వాత్మ త్వజ్ఞానం వై "వె దిశం సాంఘ్యముపదికలీ ఫ సర్వజ్ఞ ఇతి 

భవః. ప్కఠప్తుః వృదాహాక స్య కించ యః కపిలం బారన్ రి రి తమాశ్వ్వరం వక్యేదితి 

విధీయతే En కథాచా న్యార్థ స్యేశ్వర్య ప్ప
 ళు రెవ చ్చి శవుస్టి కపలన రజ తస సృ దర్శనమన

ువాద 

స్తస్య మానాంతౌరేణ ప్రా క్తికూక్యస్య స్యార్థసాధక శ్వాయ్యాగ
ాన్నాకువాదహర్రైత్ 

సర్వజ్ఞ త్వసిద్ధి: తామా --అ న్యాస తి 3 2 
ప్రత చాదినః కపిలస్య శ్రాతశ్వం నిరస్వ బృహ 

దోష వ సంగాల్ చేతనం చ,కృత్యు “శ్రస్తాదవ్య క్రముక్సన్నం శ్రి తి గుణం ద్విజరత్తమ' 
కు 
\ 
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లి 

చ ప్రా _కీరహితస్యాసాధక త్వాల . భవతి చాన్యా మనో ర్తావిత్ర శం 
వ్ర ఖ్యాపయంల క్ర శుచిః 'య దై కించ మనురవద తృచ్చేపు జి మిత్తి 

మనునా చ” సరళం తేషు చాత్మానం స సరా ఆని చాతీని, సంహ 

న్నాత్మేయాజీ వై స్వారాజ్యమధి గచ్చతి' త్రి సర్వాతే, త్వదర్శనం 

పృశ్ంసతెా కావీలంమతం నీంద్యత బ్రతి గమ్య. కకిలో పొ న సరా 

త్ర తోత్యదర్శనమనుమన్య లే, ఆత త్మ భేదాభ్యువగమాత్ . వువోాఖార తే 

“బహవః పురుహో బ్రహూన్ను తాహోో ఏక ఏవత' తి విచార్య " బపహవ్య 

పురుషో రాజ౯ సాంఖ్యయోగవీచారిణా మితి పరసతు ముపన్యస్వ 

తద్యు దానేన “బహూనాం వురుషాణాం హి యశై కా యోనికు 

చ్యలె. తథా తం పురుషం నిశ ఏ(మాఖ్యాా న్యా మీ గుణాధికి మిత్యుప 

క్ర వ్యు “నుుమూంతరాతా తవచ యొ దానే 'దేహిసంజి తాః, 
ల - మ 

సర్వేమోం సాతుభూతొ౭సా న బ్రావ్యూః శేనచిత్కచిత్ . విశ్వ 

మూసా విళ్వభుజో విశ్వపా దాషునాసకః, ఏకళ్చరతి భూ తేషు 

సై (ర చారి యథాసుఖి మితి సరాషత్స తె తెవ నిర్ధారితా, శ్రుతిళ్ళ 

సర్వాత్మ తాయాం భవతి “'యనస్మ క సర్వాణి భూతాని ఆతే ఐ తె వాఘాక్య 

వాదినో మనో; కైతశ్వమాహ=ధ వతి వేతి. ఇతిహో సే౭కి ₹సీలమకనిందా ఫ్రార్యక 

మద్వైతం దర్శికమి త్యాహ_మహాభార రే౭.ీ తి, పురుషా ఆత్తానః కి వస్తుతో భిన్నా! 

ఉత సరపదృశ్యానాం చ్రత్యోగాలైక ఇలి ఏనుర్మార్గః బహూనాం స్రరుషాకారాణాం 

దేవానాం యగ్రైశా యోనికువాదానం పృథ్వి తథా తం పురుషమా త్ర్తానం విశ్వం 

సరోోపాదాన ల్వేన సర్వాత్మకం సర్వజ్ఞ త్వాదిగుకై సృంపన్నం కథయిష్యామి, విశ్వే 

స్వే లోక నీదా చేవతిర్భజ్యా నుష్యూదీనాం మూరానో ౬ స్యై వేతి విశ్వమూర్థా, 

నకమ్మైవ నర్వ మే త్రై మ వ్రతిబింబఖావేన వ్రవిష్టత్వాల్ ఏవం విశ్వభుజత్వాదియో 

జనా. సర్వభూ తే ష్వేకశ్చరతి అవగచ్చతి సర్వజ్ఞ ఇతృర్థః. మై స్వరచారీ స్వకం క్ర! 

నాస్య నియంతా కళ్చిద స్త్రి సర్వేశ్వర ఇశ్యర్థక, యథాసుఖమ్తి - విశో కానందస్వరూవ 

ఇతి యావత్ , కాపిలకం, కస్య వేడమూలస్త్యృతివిరో ధముక్వా సామా ద్వేదవికోధ 

ల > _ - బా ' 

మాహం్యాశ్రు,తి శ్చేతి. యస్మి ౯ జ్జాన క లే, న శేవలం స్వతంత్ర ప కృతికల్పనయైవ 

చేదవిరుద్ధం కింతు అక్ష 'భేదకల్పనయాపీతి సిద్ధమితి సంబంధ స్థృృతివిరో భే వేదన్యై 

త్యాదికా నాం వేతన కారణక్వవాదినీ నామన్యాసాం ఎతీనామనవ కాశదోన! స 
జాలీ 
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జానతః, తత, కో మోహాః క శ్లోక వకత్యమనుపళ్యతః వ్రత, వవంవిథా. 

అతశ్చాత్మ శ్వ లన యాపి లన్న తంత న (శశ 'పెదవిరుద్ధత్వం వెడాను 

సారిమనువ చనవిరుద్ధత్వం చ న శేవలం స్వతం త్ర, ప్రకృతికల్పనయై వేతి 

విదస్వ కి హా నిర పతం సారె 'బూామాణ్యం రవేరివ రూవనిషయి. 

వురుషవచసాం తు మూలాంతరా పేత్షుం వ_క్తృసృృతివ్యవ హితం 

చేతి విపకరకి తస్తా ద్వేదవిరు జై విషయే స ్ఫత్వనవ కాళ దోహ 
WJ a శీ థై లః 

సంగో న దోషః 

నుతశ్చ సృృత్యనవ కాళదోప ప్రభంగో న దోషః. 

కు 
UU 

సూ, అతచెహాం చానుపలబ్దః, ర 

వుథానాదిత రాణ యాని ప ప్రృథానపరిణామ ల్వెన స స సృ కల్సి 

తాని మహ చాదీని న తాని వేదే హతే చోవ లభ్యం లె, భా లెంద్రి 

యాణి తావత్ లోకెద ప్రసిద్ధతా్యాతీ శోక్ష్టంటే స్మ స ర్తుం. అలోక వేద 

ప్రనిద్ధత్వాత్తు దుహ దాదీహాల పుష్ట. స్యె పం డ్రి డి యౌర్జస్య నస సృృతిరవ 

వా_ప్రామాళ్యాం కిం న స్యాది క్యత క ఆనా వదస్య బీతి, వేదస్య (పామాణ్యం౦ స్వే 

స్ఫిద్ధమపౌరు షే షేయ త్వత్ పారు షేయ వాక్యానాం స్వార్థసృతితన్థూలానుభ వ యో; 

కల్పనయా _ప్రామాణ్యం విశ్లేయమిలి వ్యవహితం, వరళః ప్రామాణ్యమితి విప్ర కర్షక 

(శుతిస సృతా ్ట్వ్వుశేషఇత్యతరార్థం. సమయోర్విరో భే హి నిరవకాశేన సావకాళం 

చాధ్యం ఇవా స్వతః వరతః ప్రామాణ్యయోర్త గ్రషమ్మ్య్యాల్ రృుటితి నిశ్చితప్రామాణ్యోన 

చానువసంజాకవిరోధినా  వేదవాక్కేన విరుద్ధస స్థ లేనేవ బాధ ఇతి భావః, తస్తాదితి, 

విేహాది త్యర్థక, భ్రాంతిమూల త్వసంభ వాదితి భవః, 

0 మపాదహం౦ంకారా తావద వ సిద్ధ" అపహాంకార వ వ్రకృతిక ల్వెన తన్గాతా,ణ్య 

సిదాని స్యర్తుం న శక్యంత ఇ శ్యాహు.ఇత శేషం శ నను “మహాతః వర వ్యవ 
ల్ 

సజ్వేత. అతః స సృ తిద్వయవిరో భే (శు శుత్యవిరుద్ధా స్మ తిః (వృమాణమిక్య ప్ర వ మాణ 
w= శి 

ంఖ్యనృృ తౌ సమన్వయో న విరుధ్యతే కె ఇత్యర్థః 

ఇతశ్చ సాంఖ్యన్మ గ లేరనవకాశో న దోష ఇత్యాహ-- 

" అగ జ 
జ జో 

సాంఖ్యస్య ఏతి ప్రనీభ్ధా నామికే శేషాం మవాదాదిశళ్త్వ్వనా
6 లోకే వబేచానుక 
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కల్పతే. యదవీ కరచి త్తత్సరమివ శ్రీవణమవభెన లే తదప్యతత్సరం వా? వాం ర్ కవు యిం ేయాలి ma వరన Fs Sal వ్రతం తనుమానికమ పష షూ మిత్య త్ర. కార్యస్భ్ర కర ప్రామా 
గతా తే కారణస కరప్యస్రామాణ్యం యు_క్షమిత్యభిప్తాయః, తేస్తాదవి 
న సృ ఫత్యేనవకాళ దోష పృనంగో దోవః, తీర్కావసష్ట్రంభం తు “న 

Fn? లస ఇ లి లొ విలతుణ తా ది త్యారభ్యానృథివ్యతి. 

సూ, ఏలతెన మోగ్క స 
లో 

యా అల అ ణా ణా గ 9 
వ తేన సాంఖ్య స్త్ర వ త్యాఖ్యానెన యోగస్త ్రతిరవీ 

(ప, ఆ స్టైఖ్యాతా ద్రష్ట వ్యెత్యతిదిశ తిత తాపి శుతివిరోభేన ఈ, థానం 
05 మ “4 వ - ~ = «5 
న్వతం త్ర మేవ కారణం మహదావ్ని చ కా ర్యాణ్య లోక మద ప్రనీద్దాని 
కల్పం లె. న న్నెవం సతి సమానన్యాయత్యాత్ ఫూ రకై నై తద్దతం 
కిమర్గం వునరతిఉిశ్య తే, అన్ని హృ క్కభ్యధికాళంకా సమ్య్వ ర్శనాభ్యు అ 

పాయో సీ యోగో వేడే నిహితః “శొతవ్యో మంతవ్యో నిదిథ్యా 

Ve 
అవ 

త్యు కక 3. 

Fy 3 జ 9 వ అర్తం వు వీ . అని 
మమవ్య క్షి మితి శృతి సపృనీద్ధాని మహాదాదినీశ్యత ఆహ_.యదపీతి సూత్ర 
తాత్పర్య మాహా, క చ్యేతి.సాంఖ్యస్థృ లేర వాదొదిషపివ (వ్రధా'నేఒవ్. స్రామాణ్యం 
చేతి నిశ్సీయత ఇక్యర్థః. సాంఖ్యస ఎతిబా భేజఒపి తదు క్షయు క్షనాం కథం బాధ ఇత్యత 
ఆవా---తన్కేతి, 

ఇతి (పృథమాధికరణమ్, 

దె, బహ్మణ్యుక్త నమన య; వ్ర థానవాదియోగస్త ఖై విరుద్ధ స్ లే నవేతి 
సందెహే ఫూర్వన్యాయమకిదిశతి. వతేన యోగః వృత్యుక్త ఇతి, అతిదేశళ్వా 
త్పూర్వవత్ సంగత్యాదికం దృష్పవ్యం, వూర్వత్రాను క్తనిరాసం పార్వవత్సమాహ 
ఆస్తీ వ్యల్వేతి. నిది ధ్యాననం యోగ్య, ్రీణ్యురో శీ వాళి రాంస్యున్న తాని యస్తి ౯ 
కరిరే తత్ (త్రు్యున్నళం రన్న కమితి పాఠశ్చేత్ ఛాందస. యుంజీలేతి శేషః 
న కేవలం యోగే విధిః కింతు యోగ న్య జ్ఞువకాన్యర్థవాదవాక్యాన్యవి నంతీ త్యాహ- 
లన్టేశ్చు. సాంఖ్యన్న ఎ కేరశ్రామాణ్యాన్న దోషః తథా చ తదేక దేశ వృ భానస్మ్ఫశే 
రవహ్య ప్రామాణ్య మితి భావః. 

చో ఉక్త న్యాయమన్య శ్రా తిది శ లి... . నస 
వా అస్యాతి చేళళ్వాన్న . కృథకృంగత్య పేజా. గు భలం శు ఫూర్వవణ్. ఊక్తసమ 
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రి ఫ్ర ళ ల అలల అ దబ ల ప 

సీతవ్య వతి శ్రరున్న తం స్థప్యసమం న్! సం లస్బెలగా" చఛ్రాపనాది 

కల్పనాపురన్నగం బవ పపంచం యోగవిభానం ఇషశాశతరోవని 

పది దృశ్యతే, లింగాని చ వైదికాని యూగవిషయాణి సహస్రళః 

ఉపలభ్యం లె, “తాం యాూగమిళతి మన్యంతే స్టరామిం ది య ఛారణా” 

మితి 'విద్యా మతాం యోగవిధిం చ కృత్న్న్న మితి చె నమాదీని, 

= ౨, | గ వ్ నా 3 మం ల్ని మనో 

యోగ శాస్త్ర అథ సద్దర్భనాఘ్యవ యో రాగ” ఇతి సమ్యుగ్గర్మనా 

భ్యుపాయ కనైవ 'యోగొంఒగ క్రియ ల అతస్సంప్రతిపన్నా రైక దేశ 

త్యాదస్ట కాదిస్తృతవదో్యోగ స్మృృతీరప్యనపనదనియా భవిస్వులత్. బయ 

మభ్యధి కాళం కాఒతిదే కేన నిన్త్వతి. అర్జెక దెళసం ) తివళావవర్షి 

దేశ విప్ర తిప_ర్తేః వూరొషకాయా దర్శనాత్ . సతివష్షవ్య భ్యాతే వ్మ 

లింగాని వేతి. తాం ఫూర్వోోక్తాం ఛారణాం యోగవిదో యోగం వరమం తవ ఇతి 
, అర్య = ఇ చకా రత జన గా జగ మన్వనే. ఉక్తామే తాం బ్రహ్మవిద్యాం గవిధిం ధ్యాన వ్ర కారం చ మృత్యు వసా 

దాన్న చిశే కాలబ్ద్వా (ట్రా స్తా ఇతి సంబంధ 8 రోగస తిః (వ, ధానాదితత్త్వ్వాం 

“బేష్ వృమాణల్వేన స్వీ కార్యా. సంప తిపన్న కః ప్రామ+ణికోఒగ్టెక బెల యోగరూాబో 

యస్యా స్తశ్త దిత్యర్థ 8. “అష్టకా? కర వ్యూ! గసరురనుగంతవ్య$' ఇ తాదిస్త తీనాం 

వేదానిరుద్ధా కతొంళ్ మూల, శ్రుశ్యనుమా నెన ప్రామాణ్యముక్తం వృమాణలత్ష ణే, 

ఏవం యో స్థృలేర్వోగే స్రామాణ్యా శ్తత్త్వాంచేఒవ్ ప్రామాణ్య మితి. ప్రూర్వవత 

మనూద్య సిద్ధాంతయలి---ఇయమిలి, నను బె ర్ధాదిన ఎత యోకెత్ర, కిమితి న నిరా 

కృతా ఇత్యత ఆహ-----న తీమ్వపీతి. తాసాం వ, తారక ల్వేన ప నీద్ధ త్వాదళి పై; వకు 

ప్రామెక్ట హీశ త్వా జ్వేదబాహ్య త్వాచ్చా త్రో, ే మీతమితి భావర క్య్యారణమిలి 

శేసాం వకృతానాం కామానాం కారణం సాంఖ్యయో గాభ్యాం వివేక ధ్యాగాభ 

మభివన్నం (పృత్యక్షయా ప్రాప్తం దేవం జ్ఞాత్యా సర్వ పాశ్రెరవిద్యాదిఖిర్ము చ్యత 

చ అగ గ గా చ శ జ డ్ || ' ఇగ న్వయః కం యోగన క్యా విరుధ్య లే న వేతి సంచేపూా, శ్కుతిసిద్ధ యోగ ప్రతి పాద 

కన్వేన ప్రామాణ్యా శ్రయా వ్రధానశారణవాదిన్యా సమన్వయో _ విరుధ్యత ఇతి 
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సర్వపాశై *౦తి. నిరాకరణం తు న సాంఖ్యనస్థృతిజ్ఞా నేన వెదనిర వేతణ 
రు 

యోగమార్రణ వాని “యసమధి గమ్యుత ప్రత్. శ్రతర్ది వైదికా 
చా తె క త్యవిజ్ఞానాదన్యన్ని “యససాధనం  వారయతి తమేవ విది = ఖీ ౫ / 
కా తమృతు మేతి, నాన్యః పంథావిద్య లే. యనాయేితి, చ్యైతనో 
హీ లే సాంఖ్యా యోగాళ్చ నా ల్రైకత్వదర్శినః. యత్తు దర్శనము క్షం 
'తత్మా_రణం సాంఖ్య యో గాభిపన్న మితి వైదిక మేవ త్ర జ్ఞానం 
థ్యానం చ సాంఖ్య యోగళ శ్రాభ్యామభిల వ్యేతే వృత్యాస_త్రెరిత్యవ 
గంతవ్యం, యేన తరం నేన న నిరు ధ్యే తే లేనేష్ట మేన నాం ఖని యోగ 
స్మిత సృస్సావ కాళత్యం, తద్య థా “ఆనంగో హ్యయం పురుషిల త్వేవ 
మాది శ్ర, తి ప్రనిద్ధ మేవ పురుషస్య విశుద్ధత్వం నిస్రణవుసషని రూప'ణేన 
సాంఖై సరనుగమ్య లే. తథా చ యోగైరవీ అథ వరివ్రాడ్వివర్ల వాసా 

ను న్. ఆం లు న ముండో౭పరి గ హా ఇ క్యేవమాది శ్రుతి వ నీద్ధ మేన నివృ _త్తినిష్టత్యం 
వ్ర జ్యాద్యుపదేశేనానుగమ్య తే. వ లేన సరా(ణ తర్క-స్మరణాని 
ప్రతివ క్షవ్యానిి తాన్య వీ తరోో_వప_త్తిభ్యాం త్త షజ్ఞనాయోప 
కుర(ంతిత చేతి, ఉపకుర్వంతు నామ, తత్త (జ్ఞానం తు వెదాంత 
వాశ్యేభ్య ఏవ భవతి *నావేదవిన నుకే తం బృహంతం, తం త్స్వెపని ట్రీ 

పదం వురుషం పృళ్య్భామి ల్యెవనూది శ్రుతిభ్యః. 
ఇత్యర్థః. సమూల ల్వే సతిద్దయస్య నిరాసః కిమితి కృత ఇత్వత ఆహ___నిరా 
కరణం తిషతి. ఇతి పాత్రో, కృ్చతమితి శేషః, చ, త్యాస మంతి. యృుతిస్థ సాంఖ్య 
యోగ శబ్ద మయో సృజారీయత్కుత్యర్థ గా హి త్వాదితి యావత్, కిం సర్యాషంశేవము 
స్మ కళ్ళ ప్రామాణ్యం నత్వావా_యేన త్వంశే నేతి, డ్రహావాదస్య కణభమోాది నతి 
భిర్విరోధ మాళం క్యాతిదిళతి._ వ లేశేతి, (శ్కుతివిరో భే నేత్యర్థ3.  ఊపకారకచాధో 
న యుక్త ఇ త్యాశంక్య యోజఒంచఛ ఉవకారకస్సృ న బాధ్య$ కింతు తత్త్వ్యాంశ 
ఇ త్యావా._ తాన్య్ఫపీతి, తరో్క్2నుమూనం తీదనుగ్రాహి'కా యు 

నామ ప్రామాణ్యా త్తాఖి సృమన్వయన్య న విరోధ ఇతి సీద్ధమ్, 

ఇతి దిషతీయాధి కరణము. 

నవవ తి$. న కీ 
న మ 

న్ 

ఫూర్వ వత్స, సిద్ధాంతన్తు.__ వీ లేన సాంఖ్యస్య తి వ త్యాఖ్యానేన యోగస్యృతిరవి 
ద్రత్యుక్తా వ్రత్యాఖ్యాతా ద్రష్టవ్యా. (శ్రుళ్యవిరుద్ధాష్టాంగయో. తాశ్సర్యవళ్తే్యేన 
ప్రామాణ్యేఒవి కద్విరుద్ధ ప్రధానే తాత్ప ర్యాభా వాద ప్రామాణ్య మితి భావః, 
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నూ న ఏల క్ష ణలేగాదస్య తథాత్వం 

చళప్లాల్ క, 

బ్రవోస్య జగతః కారం పృకృతిశ్పత్యస్య పతస్యా మేమ 

స సృఫలెనిమి త్త తః పరిహృతః, తర్క_నిమి త్త త్త ప్రడానీమా వేవః వరి హియ లే. 

కుతః పునరన్మిన్నవథారితే ఆగమారే తర్క_నిమి _త్తస్యా వెపస్యావ 
కాళః, నను ధర రృబ్రవ బ్రహణ్య వ్యన వేవ్ ఆగమో భవితుమర్హ త్తి భవే_ 

దయమవష్టంభోే యది వ దోమాణాంత రానవగావళ్య గమన క్ర వ మే 

యో౭యమర్ధస్సా్యాడను స్టైయరూపవవ భర ః, పరినిష్పన్నరూవం తు 
బనోవగమ్య తే. పరినిష్పన్నే చ వస్తుని దృమాణాంతరాణా మ_స్హృ 
వకానో యథా వృథివ్యాదిషు. యథా చ 'శ్రరీనాం వరస్పరవిరో భే 
త్వేకవశే నేతరా వీయంతేే వవం వ్రమాణాం నసరవిరో ఆ ధేఒవీ తదగ్ష 
వ శ్ర తిర్నీ యుత దృష్టసాధన్యోన వాద్భృష్ట్రమర్ధం సమర్సయంతీ 

ర, న విలక్షణక్వాల్ వృత్తానువాబే: నాస్యాధికరణస్య ఆతాత్పర్యమాహ--- 
బ హాస్వేతి. సూర్వపక మాజీ వతికకః పునరితి. అనవకాశే ేతుమాహ_.నను 
ధర ఇవేతి, మానాంతరానపేస్సే 'వెదెకసమధీగ మ్యే బ దృివ్యాణ్యనుమానాత్ర క తర్కస్యా 

EC శ 

ర; 
న్. 

౮న 

Pay 

ప్ర వేశా్తేనాకే పస్యానవ కాకు, భిన్న ౯షయ త్వా కర వేద యోరిత్యర్థః, సిద్ధస్య 
మానాంశరగమ్య త్వా దేకవిషయ త్వాడ్విరోధ ఇతి పూర్వపక్షం సమర్థయ లే _భవేదీయ 
మితి. అవస్ట్రంభో దృష్టాంతః. సన్వేక్రవిషయ ల్వేన విరో ఛేచి శ్రుతివిరోఛాన్తానాంతక 
మేవ బాధ్య ఆ మత్యతఆవా-__యథా చేతి, ప్రబలశ్రు త్యాదర్భల శ్రుతిచాధవన్ని రవ 
కాశమా 'నాంతరేణ లకణావృ కత్తా సావకాశ (శ్రుతినయనం యు క్రమిత్యర్థ 8. కించ 
బ్రహూసాకు త్కారన్య మోత పాతు కేషేన వ ప ఛొకస్యాంకరంగం తర్క__స్తస్యావరో త్ష 
దృష్టాంతనో-చర లె త్వన వ, వ ఛానవదవరో కూ ర్థవిషయ క్వాల్, శబ్దస్తు బహిరంగం వరో 
కొర్ధక త్వాత్ అత ప్రక బాధ్యతఇ త్యాహ.ద్భగా లి, వితిహ్యమాశ్రే, ఇ వరో 

పూర్వం పెదవిరుద్ధస స్య లెర్దూలాభావావప్రామాణ్యము కక్, తర్తి తర్క_-న్య 
వ్రీపతీధర్థ కయోర్తూలశే తన లోకసిద్ధ త్వా స్తేన విరోధ ఇతి (చత్యుదాహారణసంగ 
కై 

అక్ర, ఫూరోు తరవక యో; సమన్వయా-సిద్ధి9, తత్సిస్ధిరితి ఫలభేదః. ఆశాశఇా 
ర్ 
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యు_క్లి రనుభ వస్య సన్ని కృష్య లె, వి బక్పక్యకే తు శతిరై తిహ్య 

మాత్రేణ స్వార్ధాఫ థధానాఆ . అనుభ వావసానం చ బ్రహ్యవిజ్ఞానమ 

విదాగ్టయానిన కకం మోతు సాధనం చ దృష్టఫ లతయేవ్య తే, శ్రుతిరపి 

‘ (శోతవన్యో మంతవ్యో నివ థ్యాసితవ్య ప్రతి శ శృవణవ్యుతి రే శేణ మననం 

విదధతి తర్కమవ్వ్య, శ్ర “తౌెద _నృవ్వుం దర్శయటి, అత్ర _స్పర్కనిమిత్తె త్ర పున 

రా వేవః (క్రియ, న విలవీణత్యాద స్యె'తి త, యదు క్షం చేతనం బ్రహ్ 

° ల చే oe జగతః కారణం వ్రకృళి చెలి తన్నో పపద్వ్య లే లచ లర దన్న 

వికారస్య వకృ త్యాః. వదం హా బ్రహ్మకార్య త్వెనాఖి ప్రే యమాణం 

జగద్బ'హ్యవిలతు ణమ చెతన మళుద్దం చ దృశ్య తే, బ్రహ చ జగది( 

లశ్షణం చేతనం శుద్ధం చ శ్రూయతే. నచ విలతణత్వ ప పృకృతివి కార 

భావో దృష్ట$ న ప రచన సయోం వికారా మృత్చ కృతి కా భవంతి 

శ రావాదయో వా సువర్ష్మ వ్ర కృత్ కం న్ తు మృదనిషతా 

వికారాః ప, కి యంతే, సురవ్రేన చ సువన్షాన్విత, త థేదమవీ జగద [ కొ అ 
చేతనం సుఖదుఃఖ మోవాన్వితం సదచెతననసై ఏవ సుఖదుఃఖమెావోక్ర 

కస్య కారణస్య కార్యం భఛవితుమర్ష్హంతి న విలతృణస్వ బ్రహ్మణ బ్రహ 

తతయేతి యావత్ . అనుభవస్య ప్రాధాన్యం దర్శయతి_అనుభ వావసానం చేతి. 
“నెపా తెర్కేణ మతి"రిళ్యర్థ వా బెన తర్కున్య ని షధమాశం క్ట విధివిరో ధాడ్లెవ 

4 §ీ భో జ మిత్యాహ శ్రుతిర బతి. ఏవం ఫవూర్వ తం సమర్థ చకనబ వ్యా కారణ వాది వేదాంత 

సమన్వయ, వీ, త్యాడికం న చేతన వ్రకృతికం, కార్య ద్రవ్య త్వాల్ ఫఘటవదితి సాంఖ్య 

యోగన్యాయేన' విరుధ్య తేన వేతి సం జేసే స ఎ తేరూలాభొ వాల్ దుర్చల ల్వేఒవ్యను 

మానస్య వ్యా ప్పిమూల ల్వేన ప్రాబల్యాశత్తేన విరుద్ధ్యత ఇతి వృత్యుదాహరణేన వూర్వ 

వతీయతి---న విలక్షణత్వాదిశి. ఫూర్యో్ట త్త శర తయోః సమన్వయానిద్ధి స్తత్సిద్ధి శ్చేతి 

పూర్వవళ్సలం, జగన్న బృ వ్మప్యకృతికం, తద్విలక్షణ తాల్ , యద్యద్వీలమణం రన్న 

తత్ప్రక్ళతికం యథా మృద్విలతణా రుచకాదయ ఇత్యర్థః. నుఖదుఃఖమోవో? సత్త్వ 

రజి స్తమాంసి కథాచజగత్ సుఖదుఃఖ మోహాత్య కంసామాన్య వ,కృతికం తదన్వితత్వాల్ 
యదిక్టం శత్తథా యథా మృదన్వితా గుటాదయఇతావా=మృ దై వేతి. జగద్విలత్ 

దికం న వేతన ప్రకృతికష్, దృవ్యత్వాద్ధ టవల్ ; ఇతి తర్కే_ణ సమన్వయో నిరు 
ధ్యలే న వేతి జహా ; వూర్వః వత కన జగఖ్ చేతనవ (సృక్ళలికమ్, కుతః, 'విలత్ష 



పా. ౧.] విలవణత్యాధికరణమ్. 3. సూ. ళో. 4083 

విలతణత(ం చాస్య జగతోఒశుద్ధ్య చేతనత్వదర్శనాదవగంతవ్యం. 

అశుద్ధం కీదం జగత్ సుఖదుఃఖమోాహాోతేక తయా ప్రతీయతే దితి 

వరితావవిపషా దాదిహీతుణ్యాత్ స్వర్దనర కాద్యుచ్చావచ ప్రపంచలో 

చ్చ. అచేతనం చేదం జగ చ్చేతనం సలి 'కార్యకరణభా వేనొపకరణ 

భావోపగమాత్ , నహి సామే సత్యువ కార్యోప కారక భావో భవతి, 

న హీ ప్రదీపా పరస్పరముపకురుతః. నను చేతనమవపీ కార్యుకరణం 

స్వామిభృత్యన్యాయున భో క్టురువకరిప్వుత, ను స్వామి భృత్య యోరవ్య 

చేతనాంశనై పవ చేతనం పృత్యువకారక తాత . యూెపహ్వాకస్య చేత 

నస్య పరి గృహో బుద్ధ్యాదిర చతనభ "గః స ఏ వాన్యస్య చేతనన్యోవ 

కరోతి నతు స్వయ మేవ చేతన శ్చేతనాంతరస్య ఉపకరోత్యపకరొ తి 

వా నిరతిశ యాహ్యాక ర్హార శ్చేతనా ఇతి సాంఖ్యా మన్యంతే, తస్తాద చే 

నం కార్యకరణం. న చ కాష్టలో ష్టాదీనాం చేతన ల్వే కించిత్స్రమా 

ణమ న్న ప సిద్ధ కాయం చేతనా శతనవిభాగో తో శే, తస్యాద్భహ్య విల 

తణత్యా న్నెదం జగ _త్తత్చ్రకృతికం. "రూజపీ కన్చిదాచతుత శ్ర త్యా 

జగత స్పెతన వృకృతిక తాం తద్బలెనైవ సమ స్తం జగ చ్చతనమవగ 

మిప్ఫామి పృకృతిరూవస్య నికారేఒన్వ్యయదర్శనాత్ , అవిభావనం తు 
లు. లా! 

ఆ ars అక ద చని, దష రీ క ను 
ఇత్వం బ్ర వూణస్సాధయళ--- బృ వావిలవీణత్వం మతి. యగ్రైకబెవ స్త్ర సీండః వతి 

ఆడీ 

నవళ్ను ్యవపతీనాం ప్రీ తివరి తొవవిపాదాదిక్ కరోతివవమ న్యేఒవిఫావా దృష్టవ్యాః 

రత, ప్రీ తిన్సుఖం, వరితావః శోకం, విపాదో శ్రమకి ఆదివదాల్ రాగాదిగ్యవా క 

ఊళ యో క్చేశనత్వ సామ్యాదువ కారోోవ కారకభావో న స్యాదితృ్యయుక్తం స్వామి 

భృత్యయోర్వ ్యఖిచారాదితి శంక తే_నను చేశనమితి. భృత్యచేవాన్యైవ స్వామి చేత 

నోవ కారకత్వాన్న వృభఖిచారఇత్యాహ--- నేత్యాదినా. ఉత్క_ర్షాపకర్ష శూన్య త్వా 

చ్చేతనానాం మిథో నోవ కారకళ్వమిత్యాహ--నిరతిశయాఇతి. తస్తాదువకార 
- ల చవ య ్యయాేింక కా ము 

కత్వాల్ . శుతచేశనప్రకృతికత్వబలేన జగచ్చేకన మే వేత్యేక దేశ మళముస్థైావయతి--- 

యోజఒపీతి, నుటా బే శ్చేతనళ్వమను పలబ్ధి బాధిత మిళ్యత ఆహా అవిభావనం త్వితి, అంత 

కరణాన్యవరిణామ త్వత్ సతో౭సీ వై కన్యస్యానువలబ్దీరిక్యర్థ 8. అంత$కరణాదన్యన్య 

ణశ్వాల్ అస్య ఆచేతనస్య జగతః . చేతనాద్వితణత్వాత్. యల్ యద్విలతణం న 

తత్ తత్పికృతికమ్; యథా తన్తునిలత్ణో భుటో న ళన్తుప్రకృతిక ఇతి, నను బ్రవ్మ 
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డి ల స్త్ గ అధి NN We లం వాం మై తన్యన్వ వరిణావమవి ఎవూద్భృవివ్యతి, యా స్పష్ట్టవైతన వన్ మప్యా 

వవ - yA జ గె ష్ దా జే (౬ అభ తనాం స్వాపమూూ ర్భాద్యవస్థాసు చైతన్యం న విభాొవ్వ లే ఏవం కావ్య 

లోష్టాదినామవి చైతన్యం న విభావయివ్య తె. ఏతస్తాబెవ చ విభావి 

త త్యావి భావితత్వకృ తాద్వి చె మాూద్రూపాదిఖా వాఖె వాభఖ్యాం చ కార్య 

కరళానామాత్మేనాం చ చేతన త్యావిశేచే౭ పి గుణప్తథానభావో న 

విరోత్స్య తే. య భాచ పార్థివ త్వావి శే వే2పి మాంసనూపాదనాదేనాం 

వ, త్వొతృవ_క్రినోవిసపూత  వరస్పరోపకారిత్యం భవ త్యేవమివోవి 
న అ ౩ “9 రల దప డు యు Mr వం యొ న గ్ శ భవిష్యతి, వ్రృవిఖాగ వ్రణద్ధిరవ్యత్ ఎవ న విరి తతో వల్. తెనాపి కథం 

ద వ” నా ర్త = దు చిచ్చేతన త్యా చేతనత్వలవీణం విలమణతర్షం పరి హ్రీయలే, శుద్ధ్య శుద్ధి 

లతుణం తు విలక్షణతం నైవ వరిహ్రాయలె, న చేతరదవి విలతణత(ం 

వరిహ ర్హుం ౪ కతబ ౮ "హత థాత్వం చ శ భ్రాదితి. అనన గమ్య మాన 

మేవ పాదం లోశే సమ స్తను వస్తున శ్చెతనత(ం చెతన వృకృతకత్వ 
3 ల్రి వ ©) 

శ్ర వణాచ్చబ్దళ రణత యా శేనలయోప్పు మృతే, తచ్చ ళ బ్రేనైన విప 

ధ్వ తే, యతశ్ళ భాద పీ తఖాతషమవగమ్య తె. తథాత్వమితి పృకృతం 

ధ్ గ ర లయ ౨ ర్వా జోగి 
విలత.ణత్వం కథయతి, శబ్బవవ విజ్ఞానం చావిజ్ఞానం చే” తి కస్య 

చిద్బాగస్యా చతనతాం శావయకా చతనాద్భహాణ" విలతుణమ 

వేతనం జగ చ్యా్రావయతి. నను చేతన తమి కషచిద చేతన తా 

మ'తానాం భూ తెంద్రియాణాం శ్రూయతే, యఖథా మృదబ్రవదా 

వృత్తు న్రవరాగదశాయా మేన వై తన్యాఫివ్య_క్తిర్నాన్యదేతి భావః వృత్తసఫావే వై కన్య 
ఇ ween ఎం. . ం 

స్యానఖివ్యక్తూ దృష్టైంతః---య ఖేతి. ఆత్తానాత్సనొ శ్చేళన రష స్వస్వామిభావః కుశ 

ఇత్యతఅహ---వీశస్తాదేవేతి. సామ్మే౭ఒపి ప్రాతిస్వికస్వరూవవిశేషాచ్చేవ శేషి ల్వేదృష్టాం 

త-యథాచేలి, చేతనా చేశనభేద8 కథమిత్వకఅహ--- వ్ర విఖాశేతి, వై తన్యాఖివ్య క్ర గ 

నఖివ్య క్రిభ్యామిత్యర్థః. సర్వస్య చేతనత్వ మేక డేశ్యు క్షనుంగీకృణ్య సాంఖ్యః పరిహ 

రతి కేనాపీతి. అంగీకారం త్యక్త్వా సూత శేశేణ వరిహరతి---న చే శ్యాదినాః 

ఇతర చ్చేక నా చేతన శ్వరూపం వైలక్షణ్యం త థాత్వశక్షార్థః. శ్రుతార్థావ ల్పిళ్ళ్శ'్దేన 

జగతోనై ఏలతణ్యం కతః--కథాత్త్వం చ శబ్దాల్. తథాత్తకం వైలవణ్యమ్ 
é వై. an (విజ్ఞానం చావిజ్ఞానం వాభవల్. ఇత్యాది (శుతితోఒవగళమిళ్యర్థ 8, 
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పో౭బ్రువి న్నితి “త త్రెజఐికుత, తా ఆవ ఐవంతేి తి వైవమాద్యా 
భూతవివమయా చేతనత్వ శ్రుతి ఇం ద్రియవిసయావి *తేహేమే 

కాం అద్య వ్ ష్ అద కి వా — త్రాణ అహం శ్రియను నివదమూనా దహ జగ్గు రిల "లేవా వాచ 

మూయచు స్థం న ఉడాయీ' తి చవమాద్నేంది యవివయీతి. అతః ఎం ౧ QQ తీ (UU) 

ఆ_త్తరం పఠంతి, 

సూ, అభిమానివ్యప దెళస్తు 

వి శెపానుగ తిభ్యామ్. x, 

తుశబ్ద ఆళం కామవనుదతి. న ఖలు మృద బ్ర వీడి త్యేవంజాతీయ 
J కుంతాష భో వి చెతనత(మా శంక సీయం కయా శుత్యా ఘా తేం డ్రి యాణాం తనత్యమాళ ౦క సీయం, 
యత్ *ఒభిమానివ్యవ దేళ ఏవ? మృ డాద్యభీమానిన్ వాగాద్వుఖి 

వమూానన్యళ్చ చేతనా దేవతా వదనవినంవద నాపషు వచేతనోచిలేషు వ్వ్వ 
అయ్య ఉన్న Su వ్యా Fy: స | వ వో లెష్షు వ్య్వపవిశ్యం త న భూ లేం ద్రైయమాత్రం. కస్తాత్ , ని మాను 

గతి ఖ్యాం. వికపో హీ భో _క్షనాణాం భూ తెండి యాణాం చ చాతనా 

చేతన ప్రవిభాగలతుణః వాగభిహతు, సర చెతనతాయాం చాసా 

చాధ్యతి భావః, శ్రుతి సావోయ్యాన్న బాభ్యేక్యు త్తరసూత్త వ్యావర్త గం శంకలే--- 

నన్వితి. 

౫. మృదాదినాం వక్తృత్వాదిశులే స్థదభిమానివిషయ త్వాత్ తయా 'విజ్లానం నా. చాలి 
న్ 

ఇదావిజ్ఞానం చిత్ర చేశనాచేతనవి భొగ శబ్దసోపచరకి తార్థత్వమయు కమితి సాంఖ్యన్సమా 
ధ్త---అభిమానీతి. విసంవదనం వివాదం, న భూకమా త్ర మింద్రి యమ్మాత్కం వా చేత 
న ల్వేన వ్యవదిశ్వ తే, లోక వేద, ప సిద్ధవిభాగ బా ధాయోగాది త్యర్గక. వి శేషవదస్యార్థాం 

నను “తే హేమే ప్రాణా అహం శయనే వివడమానాక' ఇత్యాదికాఖిః 
శు శిఖిర్భ)వ్యావత్ జగత్ చేతనమివాపగమ్యత ఇత్యాశంక్యావా= 

ఉకశం శానిరాసార్గ న్తుశబ్దః. ఉక్త శం తిభిర్న  జగశశ్నేతనక్వం ప, ల్యేతవ్యమ్. 
యతః ప్రాణార్టిద్య భిమానినీ నాం దేవతానాం తత్స వ్యవబేళో భవతి న ప్రాణాది 

మాతృన్య. కుతః, నిశేసినుగతిఫ్యాం విశేషణం విశేషక అనుగతిశ్చ అఆభ్యామ్, 
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నోసవద్వేత. అవిచ కెకీతకినః; ప్రాణసంవా బె కరణనూ, తాళం కావి 

నివృ_త్తయే తేదధిగాతృ చేతనపరిగృవహాయ దెవతాళ బ్లేన విఫింపంతి 
'వతా హ వై చేవతా అహం శయనే వివదమానా” వతి “తా వా 
ఏతాన్సర్యా చేనశాః ప్రాణే నిశ) యనం విదిత తి చ (కౌ౨-౧౯ 
అనుగ తాళ్ళు సర్వ తాభిమానిన్య స్చెతనా దేవతా మం త్రార్ధవా చేతి 
హిసపురాణాదిభ్య్యూఒపగ మ్యుం తె “అగ్ని ర్వాగ్భూ తా ముఖం _చ్రావిశ? 

ది త్వేనమాది కా చ శ్రుతి కరణేప్వును[గ్రాసాతా దేనణా అనుగశాః 

1! 

| ల్ మ నే ఎక చ్ంం ళ్ జ దర్శయతి, వొాణసంవాద వాక వ్ర ఇ మె చ "తహ వూర న వజాపతిం 

పితర మేతోగ్యచు రితి మేస్ట్టనిన్ధారణాయ వజావతిగ మనం తద్య్వచ 

నామైైశై కోత్క)మణేనాన్నయవ్యతి రే కా భ్యాం ప్రాణే శై ఎవ్బ్వ ప్రతి 

స తికి త క్కి 'త నె బలిహరణి మితి చె వంజాతీయకో=స దాదిష్వీన వ్యవ ఎని వే QQ జాడే y 

నాోరో౬నుగ మ్యమానో ఒభిమూనివ్వువ దేళం దణయతి. “త తేజ | ( లో అవ 
ల్) 9 అజ ఇ యు మ్ షమ 2 నీ ఆల ఐత తె తపి వరస్య్యా వవ దెనతాయా అధికా త్రా స్టస్స గవికా లెహషను 

గతాయా ప్రియమోూయో వ్వవదిళ్వతఖతి దృష్ట్రవ్యం, తస్నాడి(లతణమే 

వెదం బ్రహుణో జగ ద్విలతుణ తచ్చ న బహ ట్ర సృృతెకమి ళ్ సటీవ్పే 

ప తివిధ త్తే. 
© ఆర 

అ ఘమ! 
(UU 

తరమాహ---అపిచేతి. ఆహం శ్రేయసే స్వస్వ్వేష్ట తాయ “ప్రాణా. వివదమానా 
ఇత్యు కృప్రాణానాం వేతనవాచిదేవతాపదేన విశేషితళ్వాజణ్, ప్రాణాదివదైరఖిమాని 

వ్యవ చేశ ఇత్యర్థః. ప్రాణే నిశ్శేేయసం క్రైం విదిత్వా ప్రాణాథధీనా జాతా ఇత్య 
న్వయ$ః, అనుగతిం బహుధా వ్యాచ వ్రే---అనుగ తోలి, తై ప్రాణాయ బలి 

హరణం వాగాదిఖీ9 స్వీయవనీష్ట త్వాదిగుణసమర్పణం కృతం. "లేజఆదీనామోతణం 
- 0 = అ గ సె అర్య చం స త్వయై పెతత్యధికర ణే వెతనవిషయతయా వ్యాఖ్యాతం దృష్టవ్యమిత్యర్థ 3, యసాన్నా స్తీ 

జగత శ్చేతనత్వం తస్తాదితి ఫూర్వవరోవనంపహార,. 

'వీతావా వై దేవతా అహం శ్రేయసే వివదమానాః......* ఇతి ప్రాణానాం చేతన 
వాచినా దేవతా శ-బేన వి 

౪ 
కేషిత త్వాత్ , "అ్న్నార్వాగ్ఫూ త్వా ముఖం ప్రావిశల్ * 

పీ 
GU ఇ త్య్యాదిమంత్రార్థ వాదాదినం సర్వత్ర, త దథిమాని దేవ తౌనామనుగతి శ వణాచ్చ న 

చేతనం జగళ్, తస్తాదవేతనస్య జగతో వైలక్షణ్యాన్న చేతన కృతికత్వమ్. 
(cn 
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సూ, దృశ్య లేతు. కష 

తుళబ్దః పతం వ్యానర్రయతి. యదుక్తం విలతణత్యాన్నేదం 

జగత్ బ్రహ్నపకృతికమితి నాయమేకా న్ను దృశ్య లేపి లోశే చేతన 

త్వెన వనీ సభ్యత పురముమూది భా్వోవిలమణానాం కేళనఖాదీనాముత్చ శ్రి లిక 

చేతన తేన వ్రనీట్టేభ్యో నోమయాడిభ్యో వృశ్చికాదీనాం. నన్వ చేతనా 

'స్యెవ వ్రుదుషోదిళ రీ శాణ్య చేతనానాం శేశ్రనఖాదీనాం కారణాని అచేత 

నాన్యేవ వృశ్చి కాదిళ రీ రాణ్య చెత నానాం గోమయావీనాం కార్యాణీకి, 

ఉచ్య కే, వవమవి కించిదచేతనం చేతనస్యాయతన భావమువగచ్చుతి 

కించిన్నే త్య నేవ వై లకుణ్యం. మహాంళ్చాయం పారిణామికః స్య భావ 

వి సృకర్షః ; పునుహోదినాం శేశనఖాదీనాం చ రూపాడభేదాత్, తథా 

నమ నృశ్చీకాద్నాం చ అత్యం ౦తపసారూ వే వ్వ చ్ వకృతి 

వికారభావవవవ్రలయేత. అథోచ్యేతు అస్తి కళ్చి త్పార్థిన త్యాది 

స్నభావః ప్రక షోడినాం క్రానఖాదిస్యనున కృమానో గోవమయాదినాం 

చ వృశ్చి కాదిష్సితి, బృహాణొఒవి త్త సతాలతు,ణః స్వభావ ఆకాశా 

దిహ్వానువ త్త రమూనో దృళ్వలి. విలవేణల్వెన చ శకారణన బ్ర, హ్హ హ్ కృతో 

కత్వం జగతోదూవయ తా కిమశేషస స్య బవాస్వభావస్యాననువ క శనం 

౬. కిం యత్కించిదై ఏలకణ్యం సూతుః బహబువె వైలక్షణ్యం వా, ఆకే జ వ్యభి 

చారమావా.నాయమే కాంతో దృశ్యతే కాంతి స పాతోరసత్తాన్న వ్యఖచార ఇతి 

శంక తేననిష్షతి. యత్కించిదె వ్రలతుజ్య్బామ స్త స్టీవ్ వ్వ వ్రఖచారఖ తశ్యాహ ఉచ్యకబ తి. 

శరీరస్టశే ళా దినాం చ ప్రాణిత ఆస్వప్రైణిశ్వరూవం వెలకృణ్యమ ప్తి స్తత్యర్థః. ద్యితీయే2-పీ 

తై, వ వ్యఫిచారమావ.మనానిల సాదిణామిక 3 కేశాదీనాం నష్ట సతవరిణామాత్త క 

ఇత్యర్థః. కించ యయోా?ః శ్రకతివి కార భావ స యోస్సాద్భశ్యం వదతి, వక్తవ్యం 

కిమూళ్ళంతికం యత్కి_ంచిచ్వేతి. ఆద్య దోష మాహ_.ఐక్ళం లే ఆతి, ద్వితీయ మాశంక్యు 

బువాజగతోరపి తత్సత్తాల్ వ కృతినికృలిక్వసిద్ధిరి త్యాహా---ఆ ఖీత్యాదినా. విలత 

ఏవం ఫూర్వవతే సిద్దాంత 

ఫూర్వవతని రా సార్గస్తుకబ్ద ?. యదుక్తం చేతనవిలతణం జగన్నతత్స )కృతిక 

మితి తన్న; వేశనాళ్చురుషా త్తద్విలతుణానాం నఖలోమాదినామ వేకనానామ్, అవేత 
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విలతణత్వ మఖివ్రే, యతలే ఉత యస్య కస్యచిత్, అథ వైతన్వన్వేతి 

బృథమేవికో ల్పెనమ_న్స ప్రకృతివికారభావోచ్చేద వ్ర పహ సంగః Me 

రు .వ కృళవి కార భావ వుతిభవ తి. లయే చానిద్ధత్వంయిదళ్య లె 
( 

నతాలవణో బ బ్రహాన్వఖ"వ ఆ ౯" కెదిప్యానువర్త రమాంన ఇత్వ కం, 

తృతియే తు దృళ్టాంతా భావు, కిం హా య చై్చైత న్యేనానన్వితం తద 

బ్రహావ,కృతిక దృస్ట్రమితీ చమన వనం చృత్యుదాహియత, 

ద్రివాప వ ప్రకృత క్వాభ్యవగమాత్ ఆగమ 

విరోధ స్తు వ నీదవన చేతనం బహ జగతః కారణం సృకృలి au 

మతాత్పర్యస్వ ప్రసాధితత్యాత్ . యత్తూక్షం పరినివ్బన్న త్యాత్ 

ద్రవ్యాణి పృమాణాంత రాణి సంభ వేయురితి తదపి మనోరథమూ త్రం, 

రూ పాద్య భా వాద్ధి నాయమగ్థః సృత్యతుస్యగోచరః లంగాద్యభఖా వాచ్ప 

నానుమానాదీనామాగ దుమ త్రసమధిగమ్యు ఏవ త్వయమరక్థోధర్మ వత్. 

తథాచ శ్రుతి “నైషా గ్రహ్మణమతి రావనెయా పోక్వాన్యేనైవ 
సుజ్జానాయ. వే చి తి. కో అడావేద క ఇహ వవోచత్ వయం 

ఈ _® 
విసృష్ట్రినృత ఆబభూసపా తి నై తే బుచో సాని స్టానామనీన్వరా గాం 

నక్టవ్యుం. 

శ్రా 

నల. 

సత్యతిళి 

కం 

oO 

సమ స్తనాషాస్య వ స్తుజాతేసః 
1 

ఆతం వికల్ప దూషణాంతరమావా ---విలతణ ల్వే నే త్యాదినా, జగతి నమ 

బృవాన్వభావనస్య _ వేశతనత్వ్యా బేరననువ ర్హమాగాన్న (బృవాకార్యత్వ్టమితి వమ, 

సామే, వకృతివికారత్వమిత్యు క్షం స్వాత్ తదసంగ కమి త్యాహా వథమఖతి? 

తృతీయే తు దృష్టాంతాభావ ఇతి. న చ జగన్న బహ్హా (వకృతికమ వేతన త్వాదవిచ్యా 

సదితి దృష్టాంతో= స్తీతి వాచ్యం, ఆనాదిత్వస్యోో పాధిత్వాల్ + న చ ధ్వం సే సాధ్యా 

పక తా, కస్య్యాపి కార్భనంస్కా_ రాత కన్న భావల్వేన ద్రవ్షావృ కృతిక త్వాదభా 

త్వా గ్య మాచ అనాది ళావత్వస్యో పాధిత్వాదితి, సంప్పతి కల్ప, త యసా ధారణం 

దోవమావంఆగయే త. _ఫూరో్వో క్షమనూద్య బ వ్యాణక్ళుమ్మ.కర్క. విషయ త్వాసంభ 

వాన్నతన్కేణామేవ ఇ త్య్బాహ---యత్తూ క్తృమిళ్యాదినా, లింగ సాదృశ్యవద వృవృత్హి 

నిమి శ్రా నామభొ వా దనుమానోవమానశఛ్రా నామగోచర$, అతో బహ లతణయా 
wr 

వేదిక వేద్య మితృర్థ3---ఎపా న. మతి స్తర్క్యాణ స్వతంత్ర ఆ నావనసేయా న 

శాచ్చ గో మయా చ్చేకనవృళ్చి కాదీనా ముత్చ త్పిర్యతో దృశ్య లేఒత ఇత్యర్థః 

(శక తివి కర యోరత్యంక సాదృశ్య (వ, క తివికారభవానుపవ త్త్యా యత్కి-ంచిళ్ళా 
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దుర్క్చోధ తాం జగ త్కారణస్వ్య దర్శయతః, సృృతరపి భవతి “అచింత్యాః 

ఖలు యే భావా న తాం_స్హర్క_ణ యోజయేత్ , చృకృళభ ్టః వరం 

యచ్చ తద చింత్యస్వ లతుణి మితి. 'అవ్యక్షొ౭.యమచింతో్యో౭.య 

మవికారో౭యముచ్యతి ప్రతిన మే విదుస్పుర గణాః దభ వం 

నమహర్ష యః. అహూమాదిర్షి దేవానాం మహర్షిణాం చ సరళ” ఇతి 

వైవంబాతీయకా. యదపీ we శ్రొవణన్యతి రే ర "మననం విదధ చృష్టపన 

తక్కమప్య్యాద రవం దర్శమతీత్యు క్షం నానెన మిమేణ శుహ్మ్కు_ 

తర్క_స్యాత్రాత్మృలాభస్పంభ వతి, శృత్యనుగృహీతవవ హ్య త్ 

తర్కోఒనుభ వాంగ ల్వేనా శ్రీయ లె, స్వప్నాంతబుద్ధాంత యోరుభ యో 

రిత రేతరన్యభి చా రా దాత్మే నోఒనన్య్వాగతత్వం సం వ్ర సాబె ప్రపంచ 

పరిత్యా గన సదాత్త నా సంవ _లెర్ని ష్రోవంచస దాత తవైక్యం, వవంచస్య 

సంపాదనీయా యద్వా కుకశ్కే_ణ న బాధనీయా కుతెర్కి కాద న్యేనైవ వేదవిదాచా 

శ్యణ ప్రోక్తా మతిః సుజ్జూనాయానుళ బాయ ఫలాయ భవతి. హే రేన్ట ప్కీయత 

జని నచిశకేకనం లి మృతో్యోర్వచనం, ఇయం వివిధా సృషిర్యతః ఆగమంతా 

దృభూవ తం కో వా ఆద్ధా సామా జేషద, తిస్టతు వదనం క ఇవా లోకే తం వ్రవో 

చల్ (పావోచత్_ఛాందసో దిర్భ దీర్గ లోవక యథ్రావద్వక్తాపి నా స్తీత్యర్థః, పృభవం 

జన్ల న విదు$—-మమ Mus శే జన్గాఖభెవాల్. మి షేణ మననవిధి వ్యూశేన 

రుష్కుః శు శ్రుుత్యన పే శుత్యా తల్వే నిశ్చిలే సత్యను వశ్చాల్ పురువదోవస్యా 

న. గృహీతః (శు (శుత్యనుగ్భహీఃతః తమావాన్ష్టప్నాం తేతి. 

జీవస్యావస్థావతో జెళాది . (సృసంచయు కన్య నివ్ప)వంచబ్ర సె పా కమసంభవి చై పక 

'గ్యాహొప్ర వు 'మూణవిరో ఛాద్భ కా ణశ్చాడిక్టిరీయ క్వమయు క్ష క మిల్యేవం Eh (శల క్రైానసంభావ 

నాయాం తన్నిరాసాయ సర్వాస్వవస్థాస్వాత్మ నో౭నుగ తస్య వ్యభిచారిణీఖిరవస్టాఖిర 

_ ననార్టగతతరమనంస్ప ఎ్రప్పక్వం అవస్థానాం స్వాభావిక ల త వహాష్మ్యాసహ్హ్యైాదివ దాత 

వ్యభిచారయోగాల్ నువుప్తె సవం చభ్రాంక్యభా వే “సత్యాసో మే” త్వుకా భద 

దర్శనా న్నిప్పబంచబ, స్తాక్యసంభవ్కి యథా సుటాదయో మృదఖిన్నా _స్తథాజగ 

దృ హాఖిన్నం తజ్జ్ఞతస్వది త్యాదిస్తర్క- ఆ యత ఇత్యర్థ్య 8. ఇతోషన్యాదృశతర్క. ఆ శ్రీ 
అ 

దృశ్యం వాచ్యమ్. తచ్చ వృక్ళ లేజీ జగతి స్పురణాద్యనువృ త్త నవమానమితి 

భవం, 

ల్లై 



410 రత్న పృభాభూషితే, శాంకర బ హూసూ తృభామ్చే [అ. ౨. 

హృవుభవత్వాత్. కార్య కార ణానన్యత్వన్యా యేన టబ, హోవ్యతి 

తవ ౦ జాతీయకః 'తర్కాప్రతిష్థానా'దితి చ శేవలస్య తర్క-స్య 

౦భ కత్యం దర్శయిష్యల. "'యోజవ్ నతన కారణ క్రై నణబ లేనైవ 

స్వ జగత ఇ శ్వెతన తాము త్ప్రకుతే తస్యాపి “విజ్ఞానం చావిజ్ఞానం 

చేతనా చెే తనవిభాగ శ్రావణం విఫాననావిభావనా ఖం చైత 

న్యస్య శొకరితవిన యోజయితుమ్, పరసైషవ త్విదమపి విభాగ శ్రవణం 

న యుజ్య తే, కథం సరమశకారణస్యహా్య త్ర, సమ స్తజగచాతనా ? నమవ 

స్ధానం శ్రావ్య తే “విజ్ఞానం చావిజ్ఞానం ఇబాభవి దితి. తత్ర 

యథా వెక్రనస్యా చేకనభానో నోసధ్య ల విలతణత్యాత్ , ప్రవషు 

చెతనస్వాాపీ చేతనభావో నోవవ ద్య, వృత్యుకృత్వాత్తు విలక్షణ 

తస్య యథా శ్రుల్యైవ చెతనం కారణం గృహాతవ్యం భ వతి 

సూ, అసదితిచెన్న 

ప తిపధమాత తృత్వాల్. ౭, 
es 

చేతనం శుద్ధం శొభాదిపహీనం చ బ్రహ తద్విపరితస్యా 3 
స్యా త్త బ వాణ్ణ (వ్ర పెశాదస్య చానుకూల త్య్వాన్నతర్కేణా కే మి పావకాశ ఇతి 

భావిం బ్ర వాణి శుష్కు_తర్క- సా సవ వ వేశం స్ఫూతృసమ్హత ఇతక్యావా=శతరా్మ ప తి 

ఒనాదిల్ విప్రలంభకక్వమ ప్ర వ,మాణక త్వం, యదు క్త మేక దేళినా “సర్వస్య జనత శ్చేత 

వో ః we న ఎ ఇ కోకా విభాగ శ్రుత్యనువవ త్తిరితి దూషణం సాంఖ్యేన. తన్న, లేన విభాగశ్సుశే 

* ఎతన్యాఖివ్య క్త ఫనఖవ్య శక్రిభ్యాం యోజమయితుం శక్యత్వాల్ , సాంఖ్యస్య త్విదం 

దూషణం వజ, ల పాయళలే, వ వృధానకార్య ల్వే సర్వస్యా చేతన లే తన చత నాచేతనశార్య 

విభాగాసంభవాది త్యాహ--- యోఒపీ త్యాదిగా. వీదాం తే వేతనా'వేతన వైలతణ్యాంగ 
ణి 

కాశే కథం రవాణ పృకృతిక్వ మిళ్ళతఆ నా పృత్యు క్ష త్వాదితి. అ ప్రయోజ 

క త(వగభిబారా నిర సళతొ దిత్నర 3, వృఖిచారాభ్యాం నిర స్తత్వా దిత్యర్థః 
౭, కార్యముత్ప స్తే ప్రాగస దేవ స్యాల్ స్వవిరుద్ధ కారణాల్మ నా సతళత్తాయోగా 

దిత్యవసిద్ధాం తావ గ్తిమాశంక్య మిథ్యా త్వాల్ కార్యస్య కాల ల్, యే=_పి కారణాత్ర నా 

స శ్ర ప్టమవిరుద్ధమితి సమాధశ్తే_ఆసదితి చేదిత్యాదినా. అనత్ఫో దితి నత్త సని వే షో 
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శుద్దస్య శ భాదిముతశ్చ కార్యస్య కారణమి మేత, అస త్తరి కార్యం 
ధల టి టా "| 

ద్రైగుక్ప్తరితి పకక అనిష్టం చైతత్సక్మా_ర్భ వాదిన_స్హవేతి 

చేతి, నైష దోపు మూ వా త్ర త్వాత్ , వ్ర పేధమా త్రం 

హీదం నాస్య వతిషెధస్య ప తిపధ్యమ_న్సి, నహ్యాయం సృతిమేధః 

ప్రాగుత్పర్తెన్స త్త (ం కార్యస్య ప్రతిషేద్ధుం శక్రో తి, కథం, యశ్లావన 

హోదా నీమిదం శౌర్యం కారణాత్త నాత్మవతీ. ఏవం పాగుత్ప ల్తెరవీతి 
ల 

గమ్య తే, న హీడాపీవమువీదం కార్యం కార ణాత్తనమంత లేణ స్వతం త్ర 

మేవా సీ స సర్గం తం పరాదోఒన్య త్రాత్తనస్పర్వం వజ’ త్యాది శ్ర న్ 
అల 

ణాత్. కార ణాత్తేనా ముస స్పత్తేషం కార్యస్య ప్రాగుత్ప_త్తెరవిశిస్ట్రమ్.నను 

శభాదిహీనం బహ జగతః కారణం, బాఢం, నతు శణభాడి 
థ్ wpe , ట్ 

ప లీ కాం ర్ త్ = 
మళత్క్కార్యం కార ణాత్సేన హాసం ప్రాగుత్న త్రెరి దానీం వా_గనృత్క తన 

నశక్య తే వక్తుం ప్రాగుత్ప త్రెరస తా-ర్యమితి. విస్తరేణ వైతత్కార్య 

మితి. వి స్థరెణ చైతత్కార్య కార ణానన్యత్వవా దె వమ్యోమః. 

జ 5 
సూ. అబల తద్వత్ప్రసంగాదసమంజసమ్. ౮ 

అ,తాహ్మ యది న్రైల్యసావయవ త్వా పతన త్వపరిచ్చిన్న త్వా 
ల 

a ఖా సమా ర్య రై ల న వ్యా vo నీ శుద్ధ్యాదిధర్మకం కార్యం బ పహకారణ$ మభ్యువగ మేత, తదా వతి 

నిరర్ధక ఇత్యర్థ8. కార్యన్య నత్వ త్వాభావ (శుతిమావహ సర్వం తమితి. మిథ్యాత్వ 

మజానతీ శ్శ్ళంకామనూద్యపరివారతి నన్వి త్యాదినా. ఏ స్తరేణ వై తదితి._-మిథ్యాత్వ 

మిత్యర్ల. 
థ్ 

లః స త్కార్య వాదసిద్ధ గర్భం కారా భజే కారణ స్యాపి కార్యవదశుద్ధ్యాది 

వస సంగ ఇతి శంకానూ సూత్రం వ్యాన చతాాఆ౪ల్రావాతిః వృతసంనసృృజ్యమానపదన్య 

అస త్క్కార్యవాద మాశంక్య నిరాచ షె 
ర ఇ 

వేతనస్య  నామరూ పాది హీన స్యా చేతన నామాకి మజ్జగ్దే తుత్వే ఉక్పేః 
పూర్వం జగదనడేవ స్యాదితి చేత్, న, కుత, వ్ర 'షేఢనూ శ్ర త్వాల్ అసక్నా దితి 

నస ౪ వకు పీ కథ ఊయోజఒయం మతి షే షేధః తన్నాత క్ర తల్ , నతు కస్య ప్ర -షేధ్యమ స్త కర్ణః కార్య 

సత్తాయా$. శారణావ్యతి లే కోల తిదశాయామివోశ్వరే! ఫూర్పమప్ క హః 
క 

మేచేదం జగ చ్వాసదితి శాపం, 

జ త్ర 
రాల 



412 రత్నప్ర, వ ఫాభూపి లే, శొంకర బ్రహూసూ త్ర భాష [అ. ౨. 

సృళయే వతిసంసృజస్యృమానం "కారం కార ణావిఖాగ మాపదు 

మానం శారణమాత్తీ యేన ధ్యైణ దూపషయేదిత్యపీతె 'కారణన్యావి 

అస్య 0 ౧ ౧ నేంచవా అల రి అం చ వ్ర 
మ, లా౯ాః కార్వ సెర్టి కుద్ద్యాదిరూపతా చ్రుసంగాత్పర గజం బ్రహ 

జగతః కారణమి త్యసమంజసమిద సమొవనిషమదం దర్శనమే, అవి చ సమ 

_స్పన్వ విభాగ స్యావిభా గ్య ప్రా ప్పెః పునరుత్చతా  నియమకావణా 

Oh వాతి భో కో గార్సదివిభెా గనో త్స ర్తార్న ప్రాప్నో తత్యసమంజ 

సమ్.అపిచ భో క్రన్రాణాం పరణ బృహణాఒవి భాగం గతానాం కర్తాది 

నిమిత్త పళయంఒపి _వునరుత్ఫ్సేత్యవభ్యుపగమ్యమానాయాం ముక్తా 

సంగాదసమంజనమ్. య. జగద పవీతొవపీ 

మవ్యవితి వ న సంభవతి, 

ర్వం న సభవలీత $మంజ Fen అ త్ 

సూ. నతుద ప్రాం సాంతభావాల్ . ౯. 
వ | స an న అవ సదన్ 

నై వాస్మదీయి దర్శనే కించిదసామంజస్యమ స్త్. యత్తౌవదభఖి 

వ్యాఖ్యా కారకొతి, యథా జలే లీయమానం లవణ ద్రవ్యం జలం దూషయతి 

తద్వదిశ్యర్థ 8. సూత్రసృ యోజనాంతరమాహ __-- అవీ చేతి, సరష్టకా ర్వస్యాపీతే " కారణ 

వ చేకరూ పత్వ వ్రసంగాదిత్యర్థః ఆక్రాంతరమాహ..--అపి వేతి, కర్తాదినాముత్ప త్తి నిమి 
Gq 

తానాం వ్రశయెడకిభో క్ష సాణాముక్చతై తద్వ్వ చేవ ముశ్తానామప్యుత్ప్తి చ్రనంగా 

దిత్యర్థః శంకాపూర్వకం వ్యాఖ్యాంతరమాపహ---అ శ తి, యది లయకా లేఒపీ కార్యం 

శారణాదిష్టభ కృం తర్డి స్థితి కాలవల్లయాభావ వ్ర సంగాల్. కరేణ చె పకావత్తేళ్చా 

'మంజిన మిదం దర్శన మిళ్యర్థకి. 

రీ శ పళ ట్ న్ 

౯ అపితే" జగత్స షక రణం న దూవయగి కారణ లన త్వొన్మ ఎ్రైబాదిము లీన 

ఫఘటాదివదితి, సిహ్టాంతసూ త్రం వ్యాచ ప్రే---౫ె వేళ్యాదినా, ఆవిగచ్చల్లీయమానం, 

జగద్భ)వ్యాణోరు క్షం కార్య-కార ఇత్వ మమృప్యమాణశకోదయ తి 

శుద్ధ త్వాదిగుణక ౦ బ్రా జగదుపా దాన మిత్యసమంజసమ్. కుత$, ఆపీతే” తద్ది 

తృ్రసంగాల్ అపీత" వృలయసమయే తదష్షిత్ కార్యవల్ కారణస్యాపి (బృ బృ వ్యణో2. 

శుద్ధ త్వాదిః వృసట్యేలే కెక్యళ్థః వలయొఒశు ర్ధ్యాదిగు ణకం జగత్ బ్రవాల లయ 

మానం స్వనిష్టాస్థ్యాదిధన్నై: బ్రహ దూషయేనితి భావః. 
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పాతం కారణమవి గచ్చత్కార్యం కారణమాత్తియేన భణ దూప 

యేదితి న తద్దూపణం, కస్తాల , దృషాంతభా వాతి. వంతి హా 

దృష్టాం తాః యథా కారణమపి గచ్చత్ "కార్యం కారణమాత్రి యేన 

థెణ న దూషయతి, తద్వథా నంతా బాద యెరా మృత కృతికాః 

వికారా విభా అవస్థ యామునా క్ి వ ప్రజ దాస్సంతః పునః 

చయశ్చ సువర్త వికారా అపీతౌ కసాకసా మాక్ యేన ధెరేణ 
ర్ం 

3 లం జీ గ టీ 

సంసృృజంతి. పృథివివి కారశ్చతురి(థో భూత 7గామో న వృథివీము 

రి 5 వ్ న షె న్ పా చూ జిన్నా వ్ జయో మ 

ఎతావాత్మియన ధ్మైణ సంసృృజలతెతి. త లస కు న కలి 

దృమహ్రైంతొ 2 న్తి అపీతి రేవ హిం న సంవ రత యప కారకా కారనం 
ARI) ——2 అజా 

ul P= ఇరు ణా ప్ర ఆధార స్ 

గ ౯౪ బావే అనన్య ఆ(ఒవ కారష కె 
స్వథ నలై వావలస్టైత్క, అనన్య త్వ ర్య 
కారకా డం నతు కారణసర్షై కార్యాతే 

హా 

చెభ్వళతే వే, వమ్యామః. అతృల్పం బదముచ్య త్రై కారన్నమవ 

వాత్తి యేన ధైణ కారణం సంసృ జెదితి స్టా వవి హీ సమానోఒయం 

రంగ రి ర యూర 
ఈ హే సగ 

ప్రసంగః ర్ ర్ట క*ం౯ నన్వ తె Ban ంద్ర్, త్తు సు సం 

{ Ez రె చన అ ను క 
యదయమా త్త ఆల చేదం స సర అ శ, En స కురా స్ట భి 
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త ష(పి కా కారంసం కారకాదననషత(ం ,కాన్ష త, 
ఫిరవి శపుణ తష లఅషు పసి న్యత్వేం కాన్య ఆ. 

| 4 వరివోచః కారస్వ తద్దరాణాం వావచడాన్న త 
తత్ర యు వాంహాోం ఫొ ర; NES 

విభా గావస్థా స్థితి కాలః. త్వత్పతు. స్యెతి. మధురజలం లవణస్యాకారణమత్యద్భృష్టైత 8. 

కించ దూపక శ్వ కార్భస్య స్థితిస్సా ల్ల వణాదివది త్యాహ---అపీతి రే వే వేతి. అనతికార్వే 

తద్ధర్హ ఆ కారణస్య యోనో న నంచవతిె ధర్మ న్రనలే వై ధర్రాణామ వస తాష్టదితి భావః 

నను  సత్యార్యవాచే లయే౭.పీ కార్యస్వ కారణా శే జేన సశ్త్వాద్దూవకత్వం స్యాదిత్యత 

ఆహ---అనన్య ల్వెఒపీతి. కల్పితస్యాధిష్థానధర్శవ త్త ప్రమ భేదాన్నశ్వధిషస్టానన్య కల్పిత 

కార్భథర్శ వత్త ఏం తస్య కార్యాత్ ప్భృభికి క సత్తాదిత్చర్చ్రి. కించాపీతొవితి విశేషణం 

వ్యర్శమితి పృతిబంద్భా సమాధ తే-ఆ త్ర తల్పం చేతి. వరిణామద్భహైంళం వ్యా ఖ్యాయ 

వ—_—— 

ఆవ 

వవమా ను పే వరిహరతిుా 

తురేవకారార్థ్యః, ఫూరో్య క్షమసమంజనం నా స్ట్యేవ కుతక, దృష్పాంతభావాల్ 



414 రత్న ప్రభాభూషిలే, శాంకరబ్రహానూశ్రఖామ్యే (అ. ౨ 

త్యాన్న కే $ కారణం సంసృృజ్యత వ్రతి అవీతావవీ స సమానః అఆ స్తీ 

చాయమవరో దృష్టాంతం యథా స్వయం ప్ర ప సారితయా మాయయా 

మాయావి శ్రాన్షపి కాలెషు న సంస్పృృశ్య తే అవఃస్టుతాషత్ , ఏవం 

పర మాల్మె"వి సంసారమాయయా న సంస్ప లీ ఫైతీ వతి యథా చ న్వవ్న 

దృ గేకః సన్న దర్శనమాయయా న సంస్పృళ్య లే ప్రబోధసంప్రసాద 

యోరనన్నాగత త్యాత్ , ఏవమవస్థా త త్రయసా మ్యెకోఒవ్య భి చార్భవ 

స్టా ర్రే రుణ వ్య్ధఖిచారిణా న సంసృృక్యతే. నూయామా త్రం 

తత్ యత్పరమాత్త నోఒవస్థా తృయాత్మనావభాసనం రజ్జ్యా "స్తన 

సర్చాద్ భావనేతి, అతో కృం చేదాంతార్థనం ప్రదాయవిద్శి 'రాచ్యారె కో 

“అనాదిమూయయా సుషోయదా జీవః పృబుభ్య తే, అజమని ద్ర మ 

స్వప్న మదై ఏతం బుధ్యతే తదే' త, తత్త యదు_క్రమపీతౌ కారణస్యావి 

కాక్యన్యెవ స్టైల్యాదిదోష ప్రసంగం త్యెతదయు క్ష కమ్. యత్పున ఆ 

తదు_క్టం నమస్తస్య విభాగస్యావిభాగ ప్రాష్షేః పునర్విఖా గనోత్పతె_ 

నియమకారణం నోవ పవద్యత ఇతి అఆయమప స్యదోపః దృష్టాంతభావా 

దేవు యథా హి సుషు _ప్రసమాథ్యాదా సత్యామవి స్వా ఫావిక్యా 

మవిభాగ ప్రాప్సె మి థ్యాజ్హాన స్యానపోదిత ఆ తాత వూర్యవత్సునః 

వ్రబోభే విభాగో శవ త్యేవమిహోపీ భవిష్యతి. శుతిక్చాత్ర భవతి 

వివ ర్రద్భహైంతం వ్యాచ షే---అ నీచేలి. మాయాన్యను సాదానమిళ్యరుచ్యాదృషాం 

తాంతరమావాయ థాచేతి. అ స్తేన్టవ న్వవ్నకాలే దృష్టస్పంసర్ద ఇత్యత ఆహా--- 

వుబో భేతి, డాగ్రల్చ్సు ముప్యోం నే ష్షనాత్యనో స్పర్శా త్త తా_ లే౭ష స్వ స్పర్శ ఇత్యర్థ 8, 

ంద్యీజ్ఞ స్య ఉవస్యావస్థాఫిరసం ఆక స్తదా సర్వజ్ఞ జన్య కం వాచ్యమితి చార్తాంతిక 
లు 

గావా_నివమిలి. యద్వా జగజన సీలిలయాః ఈశ్వరస్యావస్తాత యం తద 
జ ఇ ర యటం 

గత సృద్ధనమతిమాహ_అ, త్రో కృమితి. యదా త త్త్వమసత్యువ దేశ కాలే పబు 

ధ్యతే మాయానిద్రాం త్యజతి తదా జన్మ లయస్థిత్య వస్థాశూన్యమ దై కతన శ్వర 

మాత్ర శ్వేనాను భవతీ శ్యర్థ 0, ఫలితమాహ---త త్ర తి. ద్వి తీయమసామంజన్య మనూద్య 

తవైవ సూల్రైణ పరిహరతియలత్పునరితి, సుమస్తావజ్ఞానన త్తే స పునర్విభావోత్సత్తె 
చ మానమాహ--శ్రుతిశ్చేతి సతి బృవాణ్యేకభూయ న విదురిత్యజ్డూన్ క్షి ఇహ 

కార్యం కారణే లీయమానం స్వధన్మేణ కారణం న దూషయలతీత్యస్తి న్న స్థ శతళో 
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'ఇమాస్సరాషః ప్రజాః సలి సంపద్యు న విదుః సలి సంపత్న్వామహా” 

వతి “తబ్రహ వ్యాఘ్ర వా నీంహో వా వృకో వా వరాహో వా 

కీరో వా పతంగో వా దంగో వా మశకో వా యద్యద్భవంతి త్రి 

యథాహ్యూవిభా ₹ఒపీ పరమాత్మని మ ఖ్యాజైన వ్ర, తిబద్ధి విభాగ వ్యవ 

SAN Pe య > 6 ~ యల a 
రః స్వప్న వదవ్యాహాతస్థ్సతే " దృశలే, ఏవమవితొవవి మి శార్టిజ్ఞన 

తిబద్దెన విధాగళ_క్రరనుమాస్యలే. ఏతేన చ ముక్తానాం పునరుత్పత్తి 

సంగ; సృత్యు_క్టపి సమ్వన్ జ్ఞ నేన మి భ్యాజ్ఞానస్యా పోది తత్యాత్ . 

క వ్రునరయమం లేఒపరో వికల్ప ఉత్పేతీత్ోఒ థేదం జగదవపీతావవీ 

_కృమేవ వెరేణ బహణాఒనతిస్టే లెత సోఒమ్యనభ్యువగమా దేవ వతి 

షిద్ధి, తప్యాత్సమంజసమిదమౌాపనిపదం దర్శనమ్. 

సూ, స్వపక్షదోహాచ్చ. ౧౦. 

సరవ మె. చ తే వ్రతివాదినః సాఛారణా దోషాః (వాదుష్ష్యుః; 

(6 క్రో 

ణ్ ( 

ద 

ల్ | షు స్తేః ప్రాక్ పబోథే యేన యేన జాత్యాదినా విభక్తా భపంతి తదా పున రుజ్ణాన 

కాలే కథ వ భవంతీతి విభాగో క్రి నను సువుప్తా పునర్విభాగక కృ శ్రి్ఞానసశ్తే షాప్ సర్వ 

వృళయే తత్స త్త ఏం కుతఠఇత్యత ఆహ యథా హీతి, యథా సుమవ్వై" వరమాత్మ్య ని సర్వ 

కార్యాణామవిఫా గేచపి పునర్విభెగ హా త్వజ్ఞానళ కొర స్తీ ఏివమపీతే” మహా పృళయే౭పి 

మిథ్యాభూ తాజ్టానసంబద్ధా వునన ఎపి విభాగ శ క్రిరనుమాస్య లే, యతః పునస్థ్రి పతా 

విదాోనీం మిథ్యాజ్ఞాన కారో విభాగవ్య వవహారస త్త ప్రబో ధాభావాల్ స్వప్న వదబాధితో 

దృశ్య లే, అత; "కార్యదర్శ నాల్ కారణస త్త వ్రసిద్ధిరి త్యర్షః. అజ్ఞానాం జీవానాం మహః 

వశళయేఒస్యజ్ఞానళ కినియమాలత్. పునర్జ్దన్మనియమ ఇతి భావః. ఏ లేచేతి-జన్మ కారణా 

జ్ఞునశ క్త భా వే నత్యర్థం. 

౧౦. వెలవణ్యాదీనాం సాంఖ్యవత పీ దోష త్వాన్నా సాఫ్ స్తన్ని రాన పృయాసః 

కార్యఇ త్యాహ---స్వవత తి. న్యూతృం వ్యాచ సే స్వేతి. హ్రాదుష్ట్యుః ప్రాదుర్భ 

దృష్టైాంతానాం యథా నుటాదికం కార్యం మృది లీయమానం మృదం న్వధరశ్మేణ న 

దూషయతీ క్యేవమాది కానాం సత్హ్వాదిత్యర్థః. ౯ 

ఇత్థం స్వవ సే దోషాన్పరిహృత్య తానేవ పరవమే యోజయతి--- 

యే దోషాః విలతణత్వాత్ వ్రకృతివికారభావానుపవ త్తిః, ఉత్పత్తి? ప్రాక్ 



416 రత్న ప భాభూషి తే, శాంకర బ్రహూనూ త్ర, భామ [అ. ౨, 

కథమిత్యుచ్యలే యత్రావదభిహితం  విలకణక్యాన్నేదం జగద్భ్బహ్హ 

వ్రత మితి వ్ర థాన ప్రకృతో తాయావావి సమాన మేతచ్చబ్లాది 

హీనాత్ వ, థానాచ్చఫ్రైదిమతి జగత ఉత్ప త్స్వభ్యువగమాత్ , 

అతవవ చ విలక్షణ కార్యోత్స_త్త్వభ్యుపగ మాత్ , సమాన; ప్రాగుత్ప కె 

రసత్క్కార్య వాద వృసంగః. తథా౭వీతెె కొర్యస్య కారణా విభాగా 

భ్యుపగమాత్ , తద్వత్ప్రసంగ్ ఒపి సమాన తథా మృదితసర్వ 

విశేవేషు వికానేష్యవీతావవి ఫా గాత్మతాం గలేషం *ఎదమస్య 

పురుషస్యోపాదానమిద మన్వే'తి ప్రాక్స్రళయాత్ ప్రతిపురుషం యే 

నియతా ఛేదా న శే తశైావ పునరుత్చత్తానియంతుం శొక్ళంతే కారణా 

భావాత్, వినైవ చ కారణేన నియమే౭భ్యుపగమ్యమా నె కారణా 

భావసామ్యాత్ " ముకానామవి పునర్చంధ పృసంగః. అథ శేదిద్బేదాః 

అవీతావవిభాగమావద్యం తే శేచిన్నేతిచేత్ యే నాపద్వంలి తేషాం 

వ, థాన కార్యత(ం న ప్రాపష్నోతీత్యేవమేలె దోషహోః సాధార ణత్వ్వాన్నా 

న్యతరస్మి౯ వత చోదయితవ్యాభ వంతత్యదోప తా మేవై పాం దృఢ 

యతి, అవకా శయితవ్యుత్యాక్ . 

వేయు. అలవి వతి, సత్య కార్యస్య విరుద్ధ కారణాలత్య నా సత్త్వాయోగాల్ , సాంఖమ్యై 

వాయం దోపో న కార్యమిథ్యాత్వవాదిన ఇతి మంఠవ్యం, అపీతావితి సూత్ర కృదోవ 

చతుషయమావా--తథాఒపీతావితి. కార్యవత్ప) ధానస్య రూ పాదిమ క్ల ప వ్కసంగ 8, 

ఇదం కర్గాదికమస్మో పాదానం భోగ్యమస్య సత్యనియమః. బద్ధము కావ్య వస్థా చ యది 

వ్యవస్థార్థం ము-క్రానాం ఇదాస్పంఘాకళవిశేపాః వ,ధానే వీయం లే బస్ధానాం భేదాస్తు 

న లీయంకఇత్యు వ్యేత శర్హ స్రలీనానాం పురుషవల్ కార్యత్వవ్యాఘాత ఇత్యర్థః. 

జ్య ఆ ట్య వా | అన ~ . జగతో2.స త్త మవ, సంగ$, అవత తద్వశ్చ)నంగ ఇతి సాం ఖ్యేనో ద్భావికా$; "లే 

సాంఫ్యేవమె ఒపీ సమానా; శష్టాదిహిన ప ధాననకాశాచృభబ్టాదిముతో విలక్షణస్య 

జగత ఉత్పత్త గంగ కా రాదిత్యర్థు. వస్తుత; దు, సంచసశ్య త్వ వాదినః సాంఖ్యనై సై బే 

దోపాకి న మే౭నిర్వచనీయవాదిన ఇతి ఫావః। 



పా. ౧.] విలతుణ త ర్వధికరణమ్. ౩. సూ. ౧౧. 417 

నూ, తర్కాాప్ర తిషస్టానాదప్యన్య థానుమెయ 

మిటి చ చేవవుప్యవి మోక్ష ప్రసంగ రారా. 

వతీశ్చా నాగమగ మ్యుఒ సై శేవలేన త ర్కేణప్రత్యవస్థాతవ్యమ్,. 

యన్తాన్ని రాగ మా? పురుషో త్పె9 కామా త్రనిబంధనా_స్తర్కా అప్ర 

తిప్టీతా భవంతి ఉల్పెశూయా నికంకుళ త్వాత్ . తథాహి శె శ్పెదభి 

యు కెర్యల్నేనో ర్పేమీశా_ప్తర్కా  అభియుక్షతరై రన్వ్యైరాభాస్య 

మానా దృళ్వం లె, అైరప్వు ల్ప్రైతీతా _స్తద న్యైరా భాస్యంత వ్రతిన 

తిప్పి తత్వం త ర్కాణాం శక్యం సమాశ్ర, యితుం ప్రురుషమతి 

వైరూప్యాత్ అధ కస్య చిత్స్రసీద్ధమా హోత్మే సర్ది క వీలన్వాన్వస్వ 

వా సమత _స్థర్క_క ప్రతిష్టిత ఇ్రత్యా శి, J యేత, వవమప్వ పృతిష్టితత్వ మేవ, 

సెద్దమూావోః త్య్వాఫిమ త*నా మపి తీరక రాణాం క్ర సిలకణభుక్చ) 

భృతీనాం పరస్పరవిప్రతిప_త్తిదర్శనాత్ . అథో చ్యేతాన్యథా వయమను 

మాస్వామౌా యథా నా ప తిష్టి తత్వదోపో భవిష్యతి నహి ప్రతి 
J అ 

విత _స్తర్కవీవ నా స్తీతి శక్య లేన క కుం, వతదవి హీ తర్మా-ణామప్ర 
శ 

౧౧. కించ తర్య_న్య నంభావితదోషత్యాకేన నిద్దిో ప, వేదార్థసమన్వయో+ న 

బాధ్య ఇత్యాహ. తర్కావ, తిష్టానాదపీతి సురుషమతీశాం వీచి త్రశ్వేజి కపిలస్య 

నర్వజ్ఞ తాల్. కదీయకత శ విశ్వాస ఇతి శంక లతే అాభేలి. కవిలో యది సర్వజ్ఞ? కణా 

దోనేతి కాప్ర మేతి న్యాయేన వగ్రిహారతి== నవమీ తి. సూత, మధ్యస్థశం కాభాగం 

వ్యాచ ష్టే---ఆథో శ్యే లేతి.విలతణ త్వాదికర్కాణామ వ తిష్టిత ల్వేఒవి వ్యాక్రివతీధర్య 

తాసంపన్న॥ కళ్చిత్తర్క8 వతిష్టితో భవివ్యతి లేన వ్ర ఫానమను మేయమిత్యర్థః. నను 

సో౭వ్య ప తిష్టీకః తర్కుజాతీయత్వాత్ విలక్ష£ణత్వాది వడిత్య త ఆవా_నకహీతి. తర్క 

జాతీయత్వాదితి తర్క వ శిష్టితో న వా, ఆచ్యేఒ క్రై వావ, తిష్టికత్వసాధ్యాభావా 

ద్వ గ్రఖిచారక, ద్వితీయేఒపి న సర్వతర్కాణామ ప్రతిష్టితశ్వం హేత్వభావాదిత్యభిసంధి 

మౌనావా---నీతదపీతి. కించానానళ పాఠ ఇష్టసాధనం, పాకత్వాత్ , అతీశ పాకవ 

ఇతశ్చ న శేవలేన తచ్చే_ణ సమన్వయో నిరుభ్యత ఇత్యాహ. 

నక ఏశేన తార్కి_కేణాను మిత ఒవ్యర్థో ఒఒ"న్యేన శ్రేష్టలశేణాన్యథా సీయశ 
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అస్థిత్వం తర్కేకైవ వతిష్టావ్యలె. "కేపూంచి త్తర్కా ఇణామ ప్ర తిష్యి 

కలనా... వకకాాప తిష్టాయాం చ తర్వత చ్చీ 

వ్రసంగ& అతితవ ర 'క్రమానొధ్యసామ్మేన హ్యనాగ లెఒవ్యధ్యనిసు ఖదుఃఖ 

పా ప్తీవరివోరాయ ప్రన రవమూానో లోకో దర్ధశ్వలే. థు శ్రుత్యర్థవివ్రతి 

పతే చాన్టాభాసనిరాశర యేన సమ్యుగర్థ నిర్థారణం కళ్ళ సవ వాక్య 

వృ త్తినిరూపణరూ వేణ క్రియ తె.మనురవీ చైవ మేవంమన్య తే “వ్రత్యక్ష 
మనుమానం చ శాస్త్రం చ వివిధాగమమ్, త్ర యం సువిదితం కార్యం 

ధర శుగ్గమభీవ్పతా, ఆరం ధరోవబేశం చ బేదళా సావిరోధినా. య స 
OP అ క జరి = Mm ర్కేణానుసంధ_్తి స ధర్మం. వెద నేతర” ఇతి చ బ్రువ౯, అయమేవ 

చ తక్కస్యాలంకారో యద ప్రతిష్టితత్య్వం నామ్క ఏవం పా సావద్య 

తర్కవరిత్యా 7న నిరవద్య _స్తర్క-ః సృతిప_త్తవ్యో భవతి. న హి 

పూర్వజో మూఢ ఆనిదిళిక్యాత నావి మాఢేన భవితవ్యమితి కించి 
ద స్తీ వమాణం, తస్తాన్న త ర్యా పృతిస్థానం దోష ఇతి చేదేవమస్య 

ది త్వాదీస్టైనిష్తసాధనానుమా నాత్య కళర్క-స్య సృవృ త్తినివృ త్తి వ్యవహారాతు త్వాన్నా 

వతి షై త్యావాసర్వతశే_తి. అధ్యా విషయ; పౌాకభోజనాదిరిషషభతణాదిశ్చ 

క త్సామా న్యేన పాకత్వాదినానాగకవిషయే పాకాదాౌ నుఖదు$ఖేతు త్వానుమి త్యా 

ప్రవృత్త్యాదిరిక్యర్ణః, కించ సూరో్ట తరమామాంసయో న్తర్కేతైవ వాక్యతాక్సర్వ్ద 

నిర్ణ యస్య [క్కియమాణత్వా త్తర్య-ః వ తిష్టిత ఇత్యావా=జాన్రుత్య స్టేలి. మనురకి శేసోం 

చిత్తర్క్యాణాం ప్రతిష్టాం మన్యక ఇత్యావామనురితి, ధర్మస్య శుద్ధిరధర్యా చేద 

గృయః. కస్యచి తృర్కుస్యాప,లిష్టి శత్వమంగకరో తి అయ మే వేతి. సర్వతర్కాణాం 

తిస్టాయాం ఫూర్వపతవీప న స్యాదితి భావః. పూర్వవతతర్క_వల్ సిధాంత 

సవ్య ప తిష్టిత న్తర్క_ త్వావిశేపాదితి వదంతమవహాసతి=_న హీతి,క్వచి శరస 

,గిష్టాయామవి జగతా,రణానివిశేషే తర్క_స్య స్వాతంత్ర, నిం నా స్తీతి సూత్ర 

11) శేవలస్య తర్క_స్య ఆ వ్ర తిస్టైానాదపీ ఆఅవ్రృత్నిత త్వాచ్చ న లేన సమన్వయవిరోధ 

'ంశేక్యర్థః. నను కస్యచి శ్రర్యస్యా వ్ర తిష్టికక్వేజ. కన్య చిత్స) లిష్టి శత్వసం భవా స్తేన 

మన యవిరో ధశం కా యునే శ్యాక్నీ పతి అన్యథానుమేయమి తి చేత్. ఆప తిష్టిత 

ర్మా-డశ్యేన ప్రకారేణ పతిష్టీకతరేణ  సమన్వయవిరో ధాదికమను మేయ మితి 
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విమోత్ ప్రసంగః. యద్యవి క్షషచిద్భహయె తర్క-స్య వతిష్థితత్వముప 

లత్యతే “సథాపి వ ప్రకృతే తానద్విషయ వ్రసజ్యత ఏ వావ్రతిష్టితత్వ 

దోహాద నిర్మోతు. _స్తర్క-స్య, న హీదమతిగంఫీరం భా వయా థాత్స్యం 

ము _క్టినిబంధ నమాగమమంత-రేణో క్పే9&ీకుమకి శకం, రూపాద్య 

భా వాద్ధి నాయమర్థః పృతతున్య గ్ పహ అం గాద్వఖా వాచ్చనానుమా 

నాదినామిత్యవో చామ. అవిచ సమ్యగ్ జ్ఞానాత్తు మోతు ఇతి సెరషపాం 

మోత. వాదినామభ్యుపగమః. తచ్చ సన్వుగ్ జ్ఞ జాన మేకరూవం వస్తు 

తంత్ర త్వాత్ , వఏకరూ వెణ హ్యృవస్థితో "యోా౭._ ౩ స్థస్సప పరమార్ణొ* లోశే 

తద్విషయం జ్ఞానం సమ్యగ్ జ్ఞానమిత్యుచ్చ తే య ఫాఒగ్ని (రుస్త్రఇతి: 

త త వం సతి సమ్యగ్జ్ఞూనే వురుమోణాం నివ్రతిప _త్పిరనువవన్నా, తర్క 

జ్ఞానౌనాం తనో న్యవిరో థాత్ వ్రసిద్ధా ప్ తిప త్తి 3 యద్ధి శేనచిత్రా 

ర్కీ_శేణేదమేవ సమ్యగ్ జ్ఞానమితి ప్రతిషాపితం తేదపరేణ స్యోక్టాన్వలే, 

త్ర 
WU అ 

తేనాపీ వతిష్టావీతం తతో౭వ ేణ వ్యుష్ట్రైవ బ్రతి ప్రనెద్ధం లోశ్తే, 

కథ మేక రూపానవస్థితవిషయం తర్మ_ ప్రభవం సమ్యాగ్ జ్ఞానం భ వేతి. 

నచ చధానవాదె తర్క_విదాము త్తమ ఇతి సరె్యనార్కి ౨ వరి 

గృహీతః, యేన తదీయం మతం సమ్యగ్ జ్ఞానమితి వ తివద్వేమహి. న 
ఓ ane లో ( 

శేషం వ్యాచ ష్లే-యద్యపీ శ్యాదినా. ఆతిగంఫిరత్వం (బ్రవ్హూణో వేదాన్యమానా 

నమ్యుత్వం. తదేవ దర్శయతి---రూ పాదితి, భావస్య జగ త్క్యారణస్య, యాథాత్త్య సమ 

ద్వి తీయత్వం, ము శక్రినిబంధనం ముక్తాగలంబనం పరమానంద చిత్స "భం, అవి మోకో 

ము క్ష స్టిభాన ఇక్యర్థాంశరమావా అవి వ త్యాదినా, నీకూ వవస్తుజ్ఞానస్య సమ్యగ్ జ్ఞా జాన 

"ల్వేఒవ్ కర్మ జన్యత్వం కింన స్యాదిత్యశ ఆ ఆపహా---తత వం సరీ 

మిథోవి, ప్ర తివప్తెర్న సమ్యగ్ జ్ఞానత్వం సమ్యాగ్ జ్ఞానే రిపత్తగయో గాగిక్యర్గః, వశ 

రూపేణానవస్థిత్ విషయమో యస్య తల్ తర్క 

వి 

భవం, కఫం మ్యగ్జ్ఞానం భపదితి 

యోజనా, నను సాంఖ్యస్య 'శేవష్ట త్వాత్ లజ్జ్ఞానం సమ్యగి త్యాశంక్య "దాత్వ సిద్ధి 
జా 

మావా=న చ ప్రధా నేతి. నను సర్వతార్క ౨ ర్ట ళత్వా నిశ్చితా కరో్క-శ్లా మతి 

చేత్, అత్ర, సమాధ రే నివమవి. అన్యత్ర తర్క-స్య ప్ర రిష్టి క ల్వేజవ్ పక్ళృశే 

లింగాదిహీ త (బహళ వఎదసిరెస్ తన; స తర్కహ్యేవ్రలి వివీత తత్వదోషాదనిర్థాత్ వ, నంగ 
© 

య ద్వా మహశాం కపిలకణాదాదీనాం పరస్పరవి ప్రృతివ్నన్నై! అగమనిర పే క్షై సరై సం 

9, 



420 రత్న ప్ర భాభూపి లే, శాంకర బ్రహనూత్రభామ్యే [అ. ౨: 

చ శక్యంతే అతీతానాగతవ_ర్తమానాస్తార్కి కా వకన్ని౯ చేశే శాశే 

చ సమాహర్తుం యన తన్మతిరకరూవై కార్గవిష యా సమ్యజి, తిరితి 

ప్యాత్ , వేదస్య తు నిత్య విజ్ఞానోత్స_త్తిహేతు త్వే చ సతి వ్యవ 

స్థితార్థవిష య తో్యోపవ లై తజ్జనితన్వ జనస్య సమ్య_క్త ఏమతితానాగత 

వర్తమానైః సృరై (రపి తార్కి కై రపహ్నోతుమళోక్యమ్. ఆతన్సిద్ధమ 

నై ్ఫవొవనిషదస్య జనస్య సమ్యుగి జ్ఞానత్వమి. అతో ఒన్యత్ర, సమ్యాగ్ 

జ్ఞాన క్యానువప క్రెస్సంసా రాదవిమోత వవ వ్రనజ్యేత, అత ఆగమవ 
శెనాగమానుసారితర్మ_వశేన చ చేతనం చె 

ప్రకృతిశ్చెతి స్టతమ్. 

సూ. ఏలేన శాప రగ హో హో అసి వ్యాఖ్యాతొః& ౧౨. 

వైదికన్య దర్శనస్య ప్రృత్యాసన్న త్వాత్ గురుతరతర్క_ బలో వేత 

el 

yb హా జగతః కారణం 
ఆలీ 

రు క్రిపాతురిత్యతఅహ---న చ శక్యంతఇతి. తస్తాత్తరో్కత్సజ్ఞూనాను క్ష స్టయోగా శ శ్ర 
, హార్డ్ థా ట్ర —0 

రాణ వేదాంతసమన్వయ బాథో న యు ర్త స్తద్చాఖే సమ్యగ్ జ్ఞానాలా భి నానిర్థోత 

(పృసంగాదితి నూత్రాంశార్భముపసంవారతి_ఆతో=_న్య ప్రే తి. సమన్వయస్య శన్కేణా 

విరో ఛే ఫలితమధికరణార్థ ముపసంహరతి__-ఆతఆగ మేతి. ఇతి తృతీయాధికరణమ్. 

౧౨. బువా ఇగదుపాదానమితి బ్రువక్ - వేదాంతసమన్వయో విషయక స కిం 

ద్విభు తన్న ద్రవ్యోపాదానమితి చ శేషి కాదిన్యాయేన విరుద్ధస ల నవేతి 

జీేహా బా సాంఖ్యవృద్ధానాం తర్కాకుశలమతి "త్వేషావీ వె శేషికాదీనాన్ తర్క-కుశల 

ంతిత్వవ్రనీ దే సదియన్యాయస్యా బాధిత త్వాద్విరుధ్యకబఇతి వృళ్యుదావార కోన ప్రాప్తే 

_తిదిశతి. న ₹నేతి, ఫలం ఫూర్వవల్ . నను నెాంఖ్యమకస్య్యోవ చేశ స్తార్మికమతస్యాతి 
శ కిమితి కృతో వె పరీత్యస్యాపి సంభవాది త్యాశంక్య ఫూర్వోత్త త్తరయోరువ బేక్టాతి 

శధా వే కారణమాహ-వై దిక స్వేతి. స త్కార్య త్వాతాసంగత్వనస్వ వ వ వ్ర కాళశ్వాద్యం 

5 5 త్త పనిర్హ యల వాదనర్యాచ్్ర సంగ,, కస్థాదాగమవిరోధితరో్క2 ప్ర మాగామితి 

లేన విరోధ ఇతి సీ 

sarge ggosse— . 

అస్యాతి దెశ త్వాన్న పృథ కృంగత్య పేకూ. ఫలం తు ఫూర్వవల్. బహ న 
we 

*జగదుపాదానం విభుత్వాద్య్వో్యోమవల్' ఇ త్యాది తర్కి_'కాభిమతన్యాయేన వ్శాకార 
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త్యాత్ వెదానుసారిభిశ్చ వళ్చిచ్చిప్టైి శకేనచిదంశేన పరిగృహితత్యా 

త్ ప్రథాన కారణవాదంతావద్వ్యూ పా శ్రిత్య య._స్హ్సర్మ_నిమి త్రఆకేపో 

వేదాంఠ వా శ్యేషా ద్భావితః, సపరిహృత ఖల దానీమ ణ్వాది వాదవ్యపా శ 

యేణావి కశ్చిన్నందమతి ర్వేదాంత వాశక్యేషు వున_స్హర్క_నిమి తమా కేవ 
మాళంచే లెత్యతః థానమల్ల నిబర్హ్యణన్యాయేనాతిదిశతి, పరిగృహ్యాం య 

న పరగ వోః అవరిగృవోః శిబ్లూనామపరి గ వః 

ఛాన కారణవాదనిరాక్రగ నేన 

| 20 రి > "న 5 a 4 ఇస్ర మే జ ~o సె ప్రలిషిద్ధతయా వ్యాఖ్యాత నిరాకృ తా ద్రష్టవ్యా 

తుల్య తాన్ని రాక రణ కారణస్య నాత్ర వునరాశంకితవ్యం కించిద_ఫీ. 

తుల్యమ త్రావే పరమగంభిరస్య జగ త్క్కారణస్వ త ర్క్యానవ గాహ్యత్వం 

తక్క_స్య చా ప తిష్టితత్సమన్య థా నుమా నేఒవ్య విమోశు ఆగ మవిరో 

ధ క్చేల్యేవంజాతీయకం నిరాకరణకారణహ్. 

తై క్వేదాంకశా స్తస్య శృత్యానన్న క (ప్కథానచాదః "స్రైర్హే వలాదిభిః సతా్కార్య త్వాం 

"కేన స్వీ కృత ఇలి (వృబల త్వాదుప దేశ 3, అణ్య్వాదివాదా నాం నిర్హూల ల్వేన దుర్భలత్వా 

దతిచేశ ఇతి భావః. కిం నిరాకరణ కారణమితి (వష్టవ్యం నా స్తిత్యాహ---కుల్యత్వా 

దితి. కారణ మే వాహ---తుల్యమితి. యదుక్తం విభుత్వాన్న దృ వ్యోపాదానం బ హ్లూతి 

తత్ర, వతసాధక ల్వేన శతు లేరువజీవ్యత్వాల్ తయా బాధః మహాపరిమాణవ_త్త్వస్య 

సర్వసం యో గిళత్వరూ వవిభుత్వస్య సిరుణే బ్రృవ్యాణ్యనిద్ది శ్చేతి 'దృష్రవ్యం, ఆతస్స మన్వ 

యస్య తార్కికన్యాయేన న విరోధ ఇతి సిద్ధమ్----ఇతి చతుర్థాథికరణమ్. 
తవా 

ఇత్వ బోధక ౩ సమన్వ యో విరుధ్య తే న వేతి సంచేహే, విరుధ్యశ ఇతి ఫూర్వః వక్షం, 

సిధాంతస్తు--నీ కేన మనాగిదిఫిః శి షె శేనచిక్స త్కార్యవాదాద్యంశేన పరిగృహీత థి 
ము చుం = అలో జ = 6 a ష్ రి _ప్కథానవాదనిరాకరణ ప, కారేణ శిష్టైపర్మిగ సోః కి సె ఏ శేనచిదవ్యంశే నావ 

గృహీతా ఆణాషదికారళావాదాః వ్యాఖ్యా తః నిరస్తా ద్రష్రవ్యాః అకస్తార్కి-క న్యా 

యస్య వేదబాధితత్యాన్న కేన విరోథ ఇతి సిద్ధము, 



విభాగ శృత్స్యాల్లోకవల్, ౧౩. 
అన్య వునర్బ హా కారణ వాద_స్హర్క_బ లేనై వాతీప్య తె, 

నం. విష యాపవా నే౭న్యవరా భవితుమర్హతి, యథా మం త్రౌర్థ 

వాదొ తర్కో2వీ స్యవిషయాదన్య ఆ సతిష్టితస్సా్టాత యథా భర్తా 

భర్య 'యోః, కినుతో ” య ద్యెవమతవద మయు_క్టం యత్ప్స/మాణాంతర 

ప్కనిద్ధార్థ బాభనం శ్రుత కథం పునః ప మాణాంతర ప్ర నిద్దోఒర్థః 
| UU 
శత్యా బాధ్యత ఇత్కి అశ్రాచ్య తె ప నిీదిగేహ్యా యం భే క్షృభోగ్య 

౧౩. అద్వితీయ బహణో జగళ్సర్హాదివాదీ వేదాంతసమన్వయో విషయక స 

కెం యని థో ఖిన్నం తన్నాద్వి తీయ కారణజన్యం యథా మృ త్తంతుజౌాఫఘుటపటావితి 

తర్క-సహిత ఛేద ప్ర త్యమోదినా విరుధ్ధ'తే నవేతి సందేహే బృవాణి తర్క_స్యా వ లిష్టి 
త ల్వేఒవ్ జగచ్చ్భేదే వృతిష్టిత త్వాద్విరుధ్యత ఇతి వూర్వపతక యతి భేశక్రావస్తేరితి. 

ఐరోధాదజ ్వశాసిద్ధిః ఫూర్వవమే ఫలం. సద్దాం కల్సిద్ధిరితి "భేద. అన పేక్షీత 

శ్రుత్యా స్వార్థ నిర్భ యాత్ తర్చ్కే_ణాకేపో న యుక్త ఇత్యుక్షమితి శంక లే-యద్య 

వీ త్రి, మానాంఠరాయో గ్యే శ్రుత్యశ్తే భవత్య నా మే వు యె స్త గ్రద్వితీయ బ, వో 'భేదాల్ 

భూూాజలా దీ నామ భేదో బ్రవో పాదానకత్వశ్రుతివిషయ: స “ఆదిత్యో యూవి ఇత్యర్థ 

వాదార్గవత్ మానాంతరయోగ్నవీ వేతి ఇ (తే, వ మాకొరవహియత ఇతి నమాధలే-__ 

కతా, అన్యవరత్వం శాణనలళ. క. జజ తర . mea న ఖగ కంగ్రాన్య (పృలష్థుత త్వా 
"తనాషేవ ఇత్యాహ--కరో గ్రాషపీతి.తర్కా_ చేర్చ్వై లే ప్రామాత్యేఒప్ తతస్ఫమన్వయ 

విరా" భే కిమాయాతమితి శంక్రలే-కిముతఇతి.  ఫూర్వవతు సమాధశ్తే__అతఇతి. 
జ అల్ల గ ఉద క్ ue me war | పూర్వం బ్రహ్మణ కర్క-స్యా వ తిష్ట త ల్వేఒవి జగబ్భే బే (వత్యతన్య వలపే 

: శశ MN ఉల న అ గ అర్య త త్వాద్విరుధ్యత నవేతి ప్ర త్యుదాహారణసంగ ల్యేదమాహఎ_ 

ఆస ఇ అల శ జ ఫలం తు ప్రూర్వవతీ . అద్వితీయ, బ, వూణో జగత్సృర్హం బ్రువన్స మన్వయ 
క్వకుణా విరుధ్నుతె న వేతి సందూ, అద్వితీయ బ్ర హణో జగదు పా దాన కే 

గ్య ప్రపంచస్య _ సర్వస్య బ్ర హానన్య క్వేన భోగ్యశబ్దా దేర్భో కాత, కతా శ్న (e bo చ 
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విభాగో లోశే , భోకా చేతనశ్నారీకః, భో గ్య్వాళ్ళప్రైద యో వి విషయా 

వతి. యథా భోకా చేవద త్తః భోజ్య కీదన ఇత్కి తస్య చ విభాగ 

స్వాభావః వస జ్యేతే, యది  భోశా భోగ్య భావమావచ్యేత, భోగ్వం 

వా భో క్సృఖా వమాపద్యేత, త యో శ్చేతేేతరభఖావావ త్తి లి పరమ 

కారణాద్బ)హాణో=నన్య తాత పృసజ్యేత, న బాస ప,సిద్దస 

విభాగస్య బాధనం యు కర్తం. యథా ద్య లే భో _కృభో గ్య యోర్వి 

గో దృష్టః కళా తీతానాగత యోరవి కల్పయితన్యకి తస్తాత్ 

న్ద్ల ద్ధ్స్వాస్య భో _కృభోగ్వవిభఖాగ న్యాఖెవ ప్ర ప సంగాదయు క్థమిదం 

హాకారణ తావథారణమితి చేత్ కశ్సిచి నోదయేత్ తం సలి 

బ్రూయాత్ , స్యాల్లోకవదితి. ఉపవద్యత ఏ వాయమస్మ తృ మే2వి విభాగ, 

వవం లోశే దృష్టా సత్. త థాహిసము,ద్రా దాదుద కాత్మనో ఒననవ్ష వ తి 

తద్వికా రాణాం నవీ వీతరంగబుద్భుదావీహమిత రేతరవిళా గంత రేతర 

సం శెషూదిలత.ణళ్చ న్యవహార ఉపలభ్య లే. నచ సము, దాదుద కాత 

తర్కా_ చే? ప్రామాణ్యాల్ దై చై కక చాధకక్వం శ్రు శు తేరయు క్షమిత్య౫ై ఏతనమన్షరవబా ధో 

యుక్త ఇత్యర్థః. ఇమమర్థం శంకావొర్వకం స్పష్ట్రయ తి---కథ మి త్యాది నాం నను 

భో క్షృభోగ్యయోర్మిథ ఏళక్వం శ్రీనో క్షమి త్యాశంక్య శ్రుతార్థాపత్యుత్యాహ---కయో 

ka తయోశేక బృహ భేద శ్ర వణా దేకత్వం కల్ప స్టలే వకష్తాదభిన్నయోశ్ళేచే వళ 

ఏ ఛేదావతేః తరశ్చ చేదో బా భ్యే లేక్యర్ణం. ఇషా పర్తి తిం వారయతి---న వాస్యేతి. 

ప సావకాశ త్వాన్నిరన కాశ టై ్యతమానబాథో న యుక్త ఇత్యర్థః. 

నను పళ్టాన స్యాధునికత్వాదనాద్య వై సతశ్రుత్యా బాధ ఇక్యతఆహ---య తి. అరీ 

తాగాగకకాలౌ భోశక్రాదివిఫె గాళ్ళ యా, కాల త్వాౌద్వ రృమాన కాలవదిత్యనుమా నాల్ 

విభాగో 2. నాద్యనంకవిక్యర్థః. ఎవం ప్రా వరిణామద్భహ్టాం లే నా పాతతన్ఫీ స్టాంత 

మాహ---స్యాల్లోక వదిలి. దృష్టైం 'తే౭_పి ఇ కశ మేకసముర్రాభి న్నా శాం వరిణామానాం౦ 

మిథోభేదః కథం వా లేషాం భేచే స ల్యేకస్తాదభిన్న త్వమ్ త్యాళంక్య న హీ దృవేష. 

నువవ త్తిరితి న్యాయేనాహఎన చెతి. ఏవం భోక్త ఎళభోగ్యయోర్మిథో ఛేదో ద్రహోశే 

వలిః భో కురో్ళోగ్యాత్మ కతాషవతేః ప (వ,త్యత సిద్ధః వరస్పరవిభాగో న స్యాత్. అత; 

క వ,శ్య మేణ సమన్వయో విరుధ్యత ఇతి చేదితి ఫూర్వ; వత 8 సీధాంకస్తుస్యాల్లే 

వ్. నక బ్రవో పాదానక ల్వేఇపి భో క్తృృభోగ్యపృవంచస్య _ పరస్పరం విభాగ; 



424 రత్న పృభాభూషి తే, శాంకర బృహనూతృభామ్యే (అ. ౨ 

నోఒనన్య ల్వెజాి తద్వికారాణాం వేనత రం గాదీనామిత రేతక ఫా వావ ర్తి 

ర్భవతి, నచ తెపూమితరేతరభా పా వానావతైవవి సము ద్రాత నొ 2న్యత్వం 

భవతివవమిహోవీ నచ భో _కృభోగ్వ యోరిత రేతరభా వావ_త్తిర్న చ 

వర సాద, “హూణ్ ఒన్యత్యమితి భవిష్యత యదవ భోకా న బ్రహణొ 

వికారః కెక్సృహ్ట్వా త దెవాను ప్రా నివ” పతి సృష్టు రెవావికృతస్య 

కా ర్యాను ప్రవే పేశెన స కృత్య తు వణాత్, తథాపి కార్భమను ప్ర విష్ట 

స్వాస్తుపాధినిమిత్తొ విభాగ! ఆకాశ సేవ సుటాద్యూ పాధినిమి త్తః, 

ఇత్యతః పరమ'కారణాత్ బ్రహణోఒనన్య ల్యేఒప్వువవద్య లే ఖో_క్షృ 

భోగ్య్వలవణొ విభాగః సముద్ర తరం గాది న్యా యే నెత్వు కమ్. 

సూ, తదనన్యత్వీమారంభ ణళ ప్టాది భ్యః ౧౪, 

అభ్యుపగమ్యు చేమం వా్యావవోరికం భా_కృభో న్వలతణం 

దశ్చేశ్యాహ-_ ఏవమిహేతి. జీవస్య ద్ర హ్మదికార క్వాభా వాద్దృష్టాంతవై షమ్యమితి 

శంకలే_యద్యవపీతి, కెపాధికం జన్నాస్త్తి కరంగాదిసామ్యమావాకథా వీ లీ, 

విభాగో జను యద్వా కథాపీతిళప్టేనై వో క్షః విహోరః. నను భో కః (వలి దేహం 

విభాగః కథ మిత్యక ఆహా కార్యమను వ, విష్ట స్వ్రేతి, బి పాధికవిభాగే ఫలితమువనంవా 

రతి ఇత్యక ఇ లి. వకబ,హాభిన్న త్వే౭_ీ భోక్త టే స్తరంగాదివచ్చే దాంగీ కారాన్న 2 షత 

మా నేనాచై కత సమన్వయన్య నిరోధ ఇత్యర్థ8---ఇతి వంచమాధికరణమ్ 

౧౮. పూర్వసి న్నేవ ఫపూర్వవమే వివర్తవాదేన ముఖ్యం సమాధానమాపహఎా 

కదనన్యత్వమి తిం సమానవిషయతర్టం సంగతిం వదన్ను భయో; వరిణామవి వర్తాళ శయ 

కార ర ఛదమావా---అభ్యుపగ మ్యేతి. వ (యత్యకూదినామాత్సర్చి కం ప్రామాణ్యమరగీకృళ్య 

స్థాలబుస్థినమాభానార్థం పరిణామదృష్టాప తేన భేదాభేదావుకా, సంవ వృత్యంగీకృతం ప్రా పా 
మాణ్యం త త్వ వేదక త్వాశ్స)చ్యావ్య వ్యావహారిక ల్వే స్థావ్య తే, తభఖాచ మిథ్యా క 

స్యాల్ , లోకవత్ , యథా లోే మృదాళ్మ నా ఆకేన్నా నాం ఘటాదీనాం వరస్సరం 

భెదో=. స్టీ తద్వల్ . అతః కల్పిత భేదసత్ర్యాన్న చళ్యతవిరోధ ఇతి సిద్దమ్. 
గ 

ఫూర్వం పరిణామ వాదమాల మ్య్యా పా తత$ స్యాల్లేకవదితి నమా ధానమభిహితక్ 

అధునా వివ ర్త వాదమా శ్రిత్య వరమ౦ సమా ధానమఖిథీయత ఇ ల్యేకఫలకత్వనంగ ల్యేద 

మావా 
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విభాగం స్యాల్ల కనదితి పరిహోరో౭ఒఖిపాతో నతగయం విభాగః వర 

మార్గతోఒ_న్సీ యస్తా త్త యో! కార్యకారణ యోరనన్యత్వమవగమ్యలె 

కార్వమా శాకాదికం బన్ను పపంచం జగత్ కారణం సరం బహ, , UD) లి 

తస్తాత్కారణాత్. పరమార్థ తోఒనన్వత్వంవ్వతి రేకేణాభావః కార్యస్యా 

పగమ్యులె, సుతు ఆరంభ ణళ భ్రాదిభ షః ఆరంభ ణళ్ బ్బస్తావటేక విజ్ఞా నెన 

సర్వవిజ్ఞానం ప్రతిజ్ఞాయ దృష్టాంతా వేకూయాముచ్యలే 'యథా 

సోమ కన మృత్సిం చన సవం మృఖయం. విజ్ఞాతం స్వా ద్యాచారం 

భణం వికారో నామభేయం నృు_త్తికేల్వేవ సత్యోమితి. వదు_క్టం భవతి 

వశేన మృత్సిండేన పరమాగతో మృడదాత్తనా విజా తేన సర్వం 
థి - ద్ర 

మృణాయం భుటశ రావోదంచనాడిక ౦ మృదాత కత్యావిశె హోడి(జ్ఞాతం 
త = వ 

భవేత్, యతో వాచాగంభణం వికారో నామభేయం వాచా కేవల 

మ_స్తీక్యారభ్యో లే, విశారో ఘటళ్ళ రావ ఉదంచనం చేతి నతు వస్తు 
J 9 ) ID ల వ వృత్తేన వికారో నావు కశ్పిద స్తు నామ ధేయమాతత్రం బాస్టితదన్భతం 

క గను గ యస 4 0 మృత్తిశేల్యేవ సత్యమితి. ఏష బ్రహ్మణ దృష్టాంత అమ్మల తత్ర 

శ్రీ తాద్వా చారంభ ఇళ జ్ఞాద్దాన్టంతి కరు ద్రిహ్మవ్యతిరే కణ కార్య 

జాతస్యాఖావ ప్రతి గమ్య తే, పునశ్చ తేబో ఒబన్నా నాం బ్రైహాకార్య 

తాముక్హా తేజోబన్న కార్యాణాం తేజోఒబన్నవ్యతిరేశేణాభానం 

అ, వీతి “అపాగాద గ్నారగ్నిత్యం వాచారంభణం వికారో నామధేయం 

గ్రాహి ప్రమాకైర్షైా కకృశు తేర్ష్నచాఢక నీకస్యాం రజ్జ్వాం దండృస్తగాదిపా ప్రత దర్శ 

నాదిత్యయం  ముఖ్యః వరిహార ఇతి భావః, నివమ్య నశసమన్వయ స్యావిరో ఛార్భం 

జై పతస్య మీఖథ్యాత్వం సాధయ శి యస్హ్తా క్రయోరిలి. స్వరూపైశ్వే కార్యకారణత్వ 

వ్యాఘాత ఇత్వతఆహా.--వ్యతి రే కే కొల, కారణాత్ వృథక్ నత్త ్వకూన్యత్వం కార్యస్య 

సాధ్వలే నై క్యమిత్యర్థః. చాగారభ్యం నామమాత్ర ౦ వికారో న శారణాల్ వృథగ స్తీ 

'ల్యేవకారార్థ ఇతి శ్రుతిం చూజయతి._వకష కృమితి, ఆరంచభణళబ్దన్యార్థాంతర 

మాహ---ఫుసశ్చేతి. ఆహేగాల్ అగ్నిక్వమవగళం కారణమ్మాకృత్వాల్ త్రీణి "తేట 

ఇబన్నానాం రూపాణి రూవతన్తాత్రాశ్మకాని, సత్యం చేమమకి నహ తాల్ 

అం రాం 9 అగ నా. | న. తు ఫూర్వవల్ , ఆది దై వేబ్రవా హా వాదిసమన్వ యో 'భేదగ్రాహివ్రత్య EN 
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శ్రీల రూపాణి ల్యెవ సత్య"మి త్యాదినా, ఆరంభ ణళ భ్రాదిభ ఇత్యాది 

శొబ్దాత్ “ఐత దాత్మ్యమిదం సర్వం” “తత్సత్యం స అత్మ “తత్త (మసి 

“ప్రదం సర్యంయదయమాత్మె' “బ హై పెదం సరం “ఆరత్తైవెదం సర్వం” 

“నేహనానా స్త్రీ కించనే” త్యేనమాద్యప్యా ల్మైళత్వ ప తిపాదనవరం వచన 
జాతముదాహా ర్షవ్యమ్. న చాన్న శై కవిజ్ఞానెన సర్యవిజ్ఞానం సంవద్యేత, 

త సాద్య థాఘటకర కాద్యా కాశానాం మహో కాశానన్యత(ం, యథా 

వా ముగ తృష్టికొ దశాదీనామూస రాదిభ ఒనన్యత్వం ద స్థ్రనష్ట 

స్వయావత్యాత్ స్వరూ వ మణ త్వనుపాఖ్య త్వాం , నవమస స్వ భోక్త 

భో గాది వృవంచజాతస్య బ్రృహూన్వతి 3 శేణా భానవ ఇతి దృష్ట ఫ్రం? 

నన్వనె కాత్ర కం బహా యథా నృత ౬ నేకళాఖః నవమనేకళ కి 
3 U3 రి 

చవృ_త్రాయు_క్షం బహవః అత ఏకత్వం చోభయమవ్ సత్వ మేవ, 

యథా నృవీ, ఇ ల్యేకత్వం ఛాలా ఇతి చ నానాత్వం యథా వా 

సము ద్రాత్మ నై కత్వం 'ఫేనతరం గా ద్యాత్మ నా నానాత్వ్యం యథా చ 

మృదాత్మ నై కత్వం ఘటళ రావాద్యాత్మేనా నానాత్యం, తేర్రేక త్యాం 

న్వ్ గ ఇద అద చే 5 Ey గాం వాన జ్ఞానాన్నోతయవ్యువవోర స్సెత్చ్వత్ నానా ఆ "క్షం సన తు కర్త ౦ఇా 

, యో వైదికో లౌకిశళ్చ వ్యవహార న్చేత్స్యతి, *వవం చ మృదాది 
> య. న ( గ ఎప్రాంకా అనురూ పా భవిమ్యంలతి. నైనం స్యాం . మృ కేతన 

ుత్విమితి ప్రకృతిమా త్రన్య దృష్టాంతె సత్య త్య్వావభార ణాత్ ,వాచా 
రంభణళ్ బ్లేన చ వికార జాతస్యానృత త్యాఖి థానాత్ , దాన్షాంతినేఒవి 

రు 
ఒర ఈద శ్ షు అలో కి ఆ అచ ర్ స చేవ శిష్యుత ఇళ్య[ ప్రాయః, బీవజగతో ర్భ)వాన్య లే దృ తిజ్ఞబాధల త్యాహ-_ 

నచాన్య ఖతి. తయోరనన్య లే క్ర, మేణ దృషహ్టైం తావాహ_తేస్తాద్య ఖతి. వ్ర శిజ్ఞా 
బలాదిక్యర్థ 8. దృష్టం (ప్రాతీతికం నష్ట మనిక్యం యత ్వరూవం కృ ద్ఫూ ే ణాను పాఖ్య 

త్వాల్ సత్తొస్ఫూ ఖ్రహాన్యృశ్వాదన్యక్వమిలి సంబంధ. శుద్ధూవ్వైతం సమత ము శక్త్యా 

'భేదాభేదమతము త్రావయతి---నన్వితి, అ నేకాఖిళ్ళ క్రిఖి; కేదధీన ప (వృవృర్తిఖిః వగిణా 
మైశ్చ యు క్తమిత్యర్థ3. భేదా భేదను తే సర్వవ్య వస్థాసిద్ధిరశ్యం తా ఛా దై ్వతమానబాధ; 
ఇశ్యభిమన్య మానో “దూషయతి.3 వ వం స్యాదితి. నీవకార వాచారంభ ణశళ్థా భ్యాం 

పిరుధ్యతే న వేతి సందేహ విరుధ్యత ఇతి వూర్వః వతం, సిహ్టాంతస్తు--శల్ 



పా. ౧.] ఆరంభ ణోధిక రణమ్: ౬. నూ. ౧6. 427 

రన్న హభావోపదేశాత . స్వయం 

సాతి ాాడి 
పజ 

తస్య బాధకం సంపద్భలె ర జ్ఞ్వ్వదిబుద్ధయ ప్రవ సర్బ్పాదిబు ద్దినా నాము. 

బాధికే చ శారీరాతృ క తదా శ్ర యస్సమ_స్తస్సా ఏఖ వికో వ్యవవారో 

తా 
ఆన్ . మ 

శ్వాస్తియం బ వాత త్వమవగ మ్యమానం సాషభావికస్య శారిరాతే 

చాధితో భవతి, యత్స్రసిద్ధయే నానాత్వాంశోఒవ బ హణః 
జ 

ల గాడి 

క ల్ప్యెత, దర్శ్మయతి చ యత్ర తస్య సర్వమా ర్త తెవాభూ త్తత్కె_న 

కంవ్యోి దిత్యాదినా బ్రహ్మత్వదర్శినం ప్రతి సమ_స్తస్య క్రియా కార 

క్ర ఫ్ర లలతుణన్య వ్యవవ*రస్యా భావం. న చాయం వ్యావవ రాభెవోఒ 

వస్థావిన నేషనిబంధనోఒభిధీయత ఇతి యుక్తం వక్తుమ్, "తత్త్వమసితి J 

వకారసత్తానిషే ధాల్ పరిణామవాదః శ్రుతి బావ్యా ఇత్యర్థః కించ సంసారనృసళి తత్వ 

తచేదిషశి పస న్య జీవస్య బ్ర, బ ాక్యోపదేళ్ ధే స్యాల్ ఏరో ధాదితాషహా=స ఆకలి, 

వకత్వం జ్ఞా జానకర ర నమచ్చుయసాధ్యమిత్యుప చేశార్థమి త్యాశంక్యాసితి 
పదవిరో థఛానెన్నెవ 

మిళ్యాహ --స్వయమితి. ఆత స్త త్త శ్ర పజ్ఞానబాధ్యత్వాత్ సంసారిత్వం మిథ్య త్యావా= 

అతశ్చేతి. స్వతస్సిద్ధోపదేశాది త్వర 8. యదుక్తం పృవహారార్థం నానాక్షం సత్యమితి, 

తత్కం జ్ఞూనాదూర్ధ సం వ్యవహా రార్భం ప్రాగ్వా ! నాద్య ఇత్యావాబాధి తేత్వి తిః 

స్వథావోడ త్రావిద్యా తయా కృతస్సా ్వఖ 'వికకి, జ్ఞునాదూర్గ సం (వృమాత్ళ త్వా్టది 

వ్యవహారస్యాఖా వాన్నా నాత్వం న కల్ప బ్రమతృర్థిఃః న ద్వితీయ, జ్ఞునాల్ 

హ్రాక్క-ల్పిత నానా ల్వేన వ్యవహారో పపత్నే నానాత్వన్య సత్య త్వాసిరై?. యత్తు 

చ్రమాక్ళత్వాదివ్యవవారః సత్యవివ 'మోకువస్థాయాం సివర్తత ఇతె ల న్నే తసాహ 

న చాయమితి. సంసారసత్య తే్వే కదవస్థాయాం జీవస్య బృహాత్వం న స్యాజ్ , 

ఛేదాభేదయాశేకటైకత్క వరో భాదతోఒనంసారిబ్రవ హాణజేదన్న  సదాకతనత్వావగ 

మాల్ చంసారో౭_పి మిగ తై ఫ్ర వేతృర్ణః. కంచ యథా లోకే కళ్ళి క్రస్కరబుద్దాస్ట భట 

ర్ల ృహీతోజఒన్ఫతవాది చె త్త ప్పపరశుం గృహ్హాతి న స దహ్యూలే బధ్య తే చ తథా నానా 

త్వచాదీ బభధ్య తే, స వాదీ చేన్న దవ్యా తే ముచ్య ల చ, కథా “ఐత దాత్మ్య్యమిదం 

తస్తాత్యారణాల్ బ్రవ్యాణప కార్యస్య జగతో ఒనన్యత్వం వృథక్స త్తారాహిత్యమ్' 



420 రత్న వభాభూషిలె, శాంకర బ్రహాసూ శ్ భామ్యే [అ. ౨; 

ద్రవోత్స భావస్యానవస్థాని శేష నిబంధనత్యాత్. తస్కరదృష్టాం తేన 
చానృతాభిసంథస్య బంధనం సత్యాభిసంధస్య మోతం దర్శయ న్నే 
కత(మేవై కం పారమాార్థికం దర్శయతి, మి థ్యాజ్ఞాసవిజ్బృం ఖతం చ 

నానాత్వం ఉభయనత్యతాయాం పాకథుం స్యవహారగోఛరో ఒవి జంతు 
రనృ తాభిసంధ పత్యుచ్వ లె “మృతొ్యొస్పమృత్యుమాప్నో తి య ఇహ 

నా నేవ పళ్యతీ"తి చ భేదదృష్టిమపవద న్నే త దేవ దర్శయతి. న ఇాసి d 
నృర్శనే జ్ఞా నానా త ఇత్యుపపద్య లె, సమ్యగ్ క్షానాపనొ ద్యస్య కన్య చి 

స్మ శ్యాజ్ఞానస్టి సంసార కారణ త్యనానభ్యువగ మాత ఉఆఖభ యనత్య 

తొయాం హీ కథ మేకత్వజ్ఞా నెన నానాత్వ్రజ్ఞ్హానమపనసుద్వత అత్య చ్చ తె, 
నన్వేకృతె ౪ కాంతాభ్యువగ మే నానాత్యాభావాత్ ప్రత్య మా దీని 
లౌకికాని వవమూణాని వ్య్నాహాన్న్వేర౯ా, నిర్విషయత్వాత్ . స్థాణ్యా & dH" ™y థె 

జీ 

దిపి(వ పురు షూదిజ్ఞానాని. త థావిధి ప్రతి మేధ ళాస్త్రమపి భీ వా పేతు 

తాత తదాభావే వ్యాహ న్యేత, మోత కాస్త్రస్యాపి శిష్య శెని తాటి 
ఇదా వేతుతా్యాత్సద భావె వ్యాఘాతస్సా న్ = కథం చాన్ఫ తేన చరా 

—_— 

గ వొ గ్ క్ లో ర న ల ర్వ మి ల్యేకశ్వదర్నీ ముచ్యుత ఇతి (శ్రుతదృష్టైాం అనె కత్వం సత్యం సానాత్వ్వం 

భే త్యావా శన్క_ లే తి. వ్యవహారగోచరో నానాళ్వవ్యవహారా శృయ3. నా నాత్వ 

)ందయా మప్యేకత్వ మేవ సత్యమి త్యాహ---మృతోోరితి, కించాసి కె భే దా భేదము రే 
Cr — ల ea wi a a నే Say దేవన్య యవ! ఫెదజ్ఞానాల్. భదజ్ఞాననివృ తేట క్రిరిష్టో సాన యుక్తా కాదజ్ఞానసృ 

(భృమశత్వానభ్యువగమాత్ వృమాయాః వృమాంతరా బాధ్య త్వాడి తా హన 

చాసిన్నితి. వెపరిశ్వస్యావి సంభవాదితి భావః. ఇదానీం ప్రృత్యమెదిప్రామాణ్యా 

న్యథా2ఒనువవ త్వా సానాళత్వస్య సత్యత్వమితి ఫపూర్వచతని జముద్దాటయతి..._నన్విత్యా 

దినా. వకత్వసై సకాంతః కైవల్యం. వ్యావా న్యేరక్. న ప్రృమాణాని న్యురిత్యువజీవ్య 
ద్ర, త్యమాది ప్రామాత్యాయ వేదాంతానాం భేదా ఫదపరత్వ ముచితమితి ఛావ్య. నను 
కర 'కార కాణాం యజమానాదీనాం నిద్యాకార కాణాం శిష్యూడీనాం ద కల్పిత కద 

మా శ్శిత్య కర జ్ఞాన కాండ యో) పృవృశ్తెః న్వ వ్ర మేయస్య ధరా చేరబాభాల్ 

ప్రానూణ్యమవ్యావాత మి త్యాశం శ్యాహ---కథం వాన్ఫ లేనేతి, ధూళికవ్విత ధూ'మే 

నానుమితన్య వహ్నోరివ వ, మేయబా భావక్తేరితి భావః. శృశ్ర చై స్రలీవిషయా ప, త్మ్ 

కుతః, అరమృణళ బ్దాదిభ్యః 'వోచారమ్మణం జ కారో గానుభేయం మృ త్తి కే కేవ 
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ర గుల రు తిపాదిత సా ప కత్వస్య సత్యత్వమువపద్యేలెతి, అశ్రా 

చం టే నె వ దోవ, సర్వవ్యవవో రాణ రకా మేవ ద్రాగ్చవాత్త ఆ వ 
వ్ అ 

% సవ వ్షివవోర సె ప్రాగ్ ఛాతీ . యావదిన పస్ట్ నై బి వస 
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ఆక్షషయభా వెన సర్ కు 

పీతా తస్తాతి ప్రాగ్స్కవ్యక్త 
నై దికళ్చొ వ్టనవోరః. యథా సు 

బాన చాక్ భా వానస్పశో కత ని 

భవతి ప్రాక్ ప్రబోథార్, న చ 
స్త 

భవతి తదోకొ శథం చాస త్య వేదా ర త్యస్వ బహ్యా తృత్వన్వ 

పతిపత్రిరువవద్వేత, న హీ రజ్జుస ర్పిణ దష్ట్రో క్త 
టి లాం ఏ. వ్ 

వి కొంభ సాఒవగాహనపానావి ప యో
జనం 

0 

ఛంకావిహాదినిమి _తృమరణాది కారో్యపల బ్లః స్వప్న దర్శనావస్థన్యచ సర్ప 

దీనాం యూవదా పథం వాన్టివహారికం ప్రామాణ్యమువపద్యతే ఇత్యాహ_ఆత్ర చ్యత 

ఇత్నాదినా. సత్యత్వం చాధాఫెవ బాధో మిథ్యాత్వనిశ్చయ౩ వస్తుతో మిథ్యా ల్వేషప్ 

వికారేషు కన్ని శనృయాఖా వేన మృత్యతూదివ్యవహారో పవత్తావు కృదృష్టైంతం వివ 

కోతి..-యథా సు ప్పన్య ప్రాకృత సేత. ఎవం చై తే వ్రృమాణానాం వ్యవవోర కాల 

బాధశూాన్యార్గ బోధకళ్వం వ్యావవోరికం ప్రైమాణ్యమవ పద్య అచై ఏత (సమా 

కానొం వెదాంతానాం౦ సర్వకాలెషు బాధళూన్యల, హబోధకక్యం తా త్తి నకం 

ప్రామాణ్య మువపాదయితుము క క శంకామనువదతి. కథం చాసక్వేశేలి. కిమస తా 

తం న కిముత సత నంన ఆకే వీవ. న హి వయ కోత్త 
త్స స్థం జాయ తే స గస క్ష డాబ గ ఇష్ట భౌ రి వావ లీస్ట్ 

క్షనం సత్వమిత్యంగీకుర్మః అంగీక తాని దృష్టాంతమాహ---్రైషుదొ ప షఇతి, నకర్పడా 

దష్టన్యాప్ దష్టత్వభ్రా ,0తికల్పితవిషాత్. సత్యమరణమూ రాదె దర్శ నాదనస ళా 

తృక్ళం న జాయతఇత్య నియమ ఇక్యర్థ 8. దృష్టాంతాంతరమాహ---స్వ స్నే తి, అస తా 

తృర్వ్పోద కా దె; సత్యన్య దంశనస్నా చాదిజ్ఞానస్య కార్యస్య దర్శనాద్వ సభిచారః 

సత్యమ్ ' 'ఐిశదాత్ర న్రమిదం సర్వం తత్సత్యం స ఆ 

దిళబ్లభ్యః. ౧౮ 

హా వేదం సర్ ఇత్నా త్త ల బ్ర జై ఆస ఏ డ్ ఫి 



లో 430 రత్న వ్రభాభూపి. షిటేే శాంకరబప బ్రహానూత్రభామ్యే (అ. ౨. 

దంశొనో దకస్నా నాది కార్యదర్శనాత్ . త త్కార్యమవ నృత మె "వతిచేత్ 

ట్రూయాత్ , తత్ర ట్ర్రనుః_యద్యపి స్వప్న దర్శనావస్థస్యు నర్చ 

దంళనోదగ స్నా నాది కార్యమనృతం తథాపి తదవగతిః సత్య మేవ ఫలం 

ప్రుతిసుద్ధన్యావ్య బొభ్యమాన త్వాం .న హి స్వహ్నాదుళ్ధతః స్వవ్న దృష్టం 

సర్బ్పదంళ నోదక స్నానాది కార్యం మి థ్యేతి మన్యమాన_స్తదవగ తిమపి 

మిథ్వేతి మన్యతే కచ్చిత్. ఏతేన. స్వవ్న దృశ ఒవగత్య బాధ నేన 

దేహమా,త్రైత్తే వాదో దూషితో వేవితవ్యః తథాచ శ్రుతిః “యదా 

కరసు కాము విషు స్ర్రీయం స్ట షం పశ న్. సమృద్ధిం త్ర త్రీ, జా 

వీయా తని కొ స్యవ్న నిదర్శన 'వ్రత్యసలి తన స్వవ్న దర్శన నెన సత్యా 
దీ 

యాః ఫలనన్భు ర్ రం దర్శయతి. తథా వ్రత్యేతే 

వర్శనెషా శీషంచిదనిే ఘ్రైపం జాతేషు “న చిరమివ జీవిస్యృతితి 

జే 

విచా వ "దత్యు కా “అథ స్పబ్నాః వ్రరువం కప్పం కృష్ణదంతం పళ్వతి 

న ఏనం హంతి” త్యాదినాలెన తెనాసత్యెనైవ సవ్న దర్శ నెన సత్యం 
Q_ 

మరణం సూచ్వుతే ప్రత వరుల. వ్రనిద్ధం చేదం భోశే.న్గయ 

వ్యతిరేక కుశలానామిాద్భ శే శస స్వవ్నప్ర, పు దర్శ నేన సాథ్యాగమస్ఫూ 

చ్యలె ఈద్భ శనాసా థాష్షగమల్హత. తథా కా రాదిసత్వాతుర ప్రతి 

షరీ బశ ఇత్యర్థః.  యథ్యాశ్కుతమాదాయ శంక లేత త్కార్యమవీతి.. ఊ క్షమర్థం ప్రకట 

యతి---అ త్ర, (బ్లూూమ ఇ త్యాదినా. అవగతి3 వృత్తి త్రిః ఘటాదివళ్ళ త్యాపి ప్రాతిభాసి స్ 

'ఇచ్నదృష్టవస్తున$ ఫలం _ వైతన్యం వా వృత్త్యఫివ్యక్త క్షమవగ తెశ బ్దార్థ క. (స్కసంగా 

త్ర చాదోఇ.ి నిరస్త ఇ త్యాహ--ఏ తేశేతి, స్వప్న స్థావగ లెస్స కన్న చేవాథర్ర శ్వే 

తస్య మయా తాద్భశస్న్స పప్నో౭వగత ఇత్య బాధితావగ తవ దు తినం ధానం న 

ఛల్, అతో దేవః భే జేఒవ్యకునంఛానదర్శనాచ్జేహాదన్యో ౬ సిసంధా లేత్యర్థః, 

అన త్యాల్సత్యస్య జ్ఞానం న జాయత ఇతి ద్వితీయనియమస్య (శ్కుత్యా వ్యభిచార 

మాహ-ఎా=తథా చ. శ్ర తిరితి. న చ స్త్రీయో మిథ్యా ల్వేషవ కర్దర్యనాల్ సత్యా దేవ 

రత్యాయాన్సవృ్టే్థానమిళి వాచ్యం, సేసిషయవిశిష్టల్వేన దర్శనస్యాప్ మిథ్యా త్వాల్ 

వ కృ లావి సత్యే బ్ర బ్రవణ మిథ్యా వే దానుగతవైతన్యాత్ జ్ఞానసంభ వా చ్చేతి 

భవః. ఆస త్యాళ్స త్య శే న్యష్ణనృ జ్ఞానము క్వానిష్టన్య జ్ఞైననూవా తతి. అన త్యా 

తృత్యస్య జానే దృష్టాంతాంకరమాసా- తథాఒ కారాదీతి, శేఖాస్వ కార త్వాది 
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పత్తిరృప్రా రేఖానృతాతర వ్రతివ త్రేః అవి చాంత్యమిదం పృమాణ 

దూకు కత్వన స్వవ్రతీపాదకం నాతః వరం కించిడా కాంత్యుమ స్తీ. 

యథా హీ లోశే య జేతత్వు గ కిం కేన కథమిత్యాకాంత్యుతే 

: నిత చ్ కి శై గ ర వచాంచె క నైవం త్రే క్రాపము త్య కించిదన్య దా కాంత్యుమ స్తీ సు స ఏకత్వ 

విషయతా్యవగ తః. సతి హ్యన్వస్ని న్నవశిష్యమా౫= రే ఆ కాంత 

స్వాత్, నతాాత్తే లేక త్యవ్యతి రే సగావిష్యమాణోఒ నలక = య్య 

ఆకాం మ్యేత. నచేయమగవతిర్న్న్నో త్పద్వత ఇ స్తుతి శకం 

స్వ విజజ్ఞావిత్యాది శు తిభ్యం, ఆవగ తినాధ నానాం వ కృవణాదీనాం 

'వేదానువచనాదీనాం చ విధీయమానతాషత. న చేయమవగ తిరన 

న్స్" (భ్రాంతి ర్వతి శకం వక్ష్కుం, అమితా వ్ ఎవ లై కోక లద కృనాత 

గస జో ధి క ఎెష్తి౪, న్న ళీ 5 | ఆలోగా భ్రాంత్యా సత్యా అకారాదయో జ్ఞాయంకే ఇతి ప సీద్ధమిక్యర్థః, వవమన త్యొక్సత్యన్న 

జనో కాస యిదర్భ (క్రియాకారి తత్పత్యమితి నియమో భగ్నః అన్ఫ తాత్సత్యన్య 

జ్ఞనో క్పశ్త్యా యేదినృతకరణగమ్యం కబ్బాధ్యం కూటలింగానుమికేవహ్నివదితి చ్యా క్రీ 

ర్న. తథాచ కల్పిళానావమప్ వేదాంతానాం సత్య బృవాబో ధకళ ‘Qo సంభవతీతి 

తా త్ల కం పామాణ్యమితి ఛభావ3. యదు క్త మేకత్వనా నాత్వవ్యవనోర సిద్ధయే ఉభయం 

నత్యమితి, తన్న "భేదస్య లేకసీద్ధ స్యాపూర్వఫల వద భేదవిరో భేన సక్యత్వకల్పనా 

యోగాల్. కించ యద్యుభయోనేకదాప్యవవోరస్స్యాత్ తదా స్యాదపి సత్యత్వం, 

నైవమస్సీ, వకత్వజ్ఞా నేన చరముణాన పేమేణ నానాత్వన్య నిశ్శేషం బాభాత్ శు క్రి 

జ్ఞైనేనేవ రజత సే స త్యాహ _.అపిచాంత్యమితి. ననూవజీవ్య ఏకే వృమాణవికో ధా 

చేకశ్వావగతిర్నో త్పద్యత ఇకక ఆవాన చేయమి తి, తత్కాలాత్మ తక్వ్వమస్వ పితు 

ర్వాక్యాత్ శ్వేకశేతుర్విజ్బ్వక వానితి జ్ఞానోక్స స్తై; (శుక త్వాత్సామ గిన త్త్వాచ్చే 

త్యర్థః. వ్యావహారికగు రుళి ష్యూది భేద ముపజీవ్య జ్ఞాయమాన వా క్యార్ధావగ లేః దృశ్య 

శూదిగతం చ్యావహారికం పామాణ్యమువజీవ్యం "తచ్చ పారమార్జి క తాషవగ త్యాన 

విరుధ్య లే. కింతు తయా ఏరో ఛాదనుపబేవ్యం వ ప్రశ్యమ జేస్తాత్తి కకం (పామాణ్యం 

బాధ్యత ఇతి భావః. కింవై క తాషవగ త్తే ఫలవక్ప మా త్వాన్ని మృలా డై వళళ, మో 

బాధ్య ఇత్యావా-న చేయమితి. నను సర్వన్య దైైతస్య మిథ్యాన్వే *స్వవి న 

మిథ్యాజా గృక్సుళ్వ' మిత్యాది లాకికో వ్యవహ హోర$ “నత్యం చాన్భతం చ నక క్యమళ వ" 

వె దికళ్చు కథ మిత్యాశంక్య యథా స్వే ప్న ఇదం సతృ్యమిదమన్భృతమితి తాత్కాలిక 
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yt తెక్షకా కోరా వష బాధకజ్ఞానాంత రా భావాచ్చ. పాక్నార్మకతా నగ తెరవ వ్రహతస్పర్య 

స్పతా్యానృతవ్యవహారో లౌాకికో వైదిక స్పత్యవొ "చామ, తసాదంత్నేన 
—రీ 

వమాణేన ప్ర తిపాదిలే ఆత్మైకల్యె సమస్తన్వ ప్రాచీనస్వ భేదవ్యపహో 
న సి రస్య బాధితత్యాన్నా నెకాత్మక జబ హక ల్పనావకాశో౭ 

మృచాడిదృష్టాంత ప ఇయనాత్ వరిణామవత్ 
ట్ ౮ . య్ 

మితి గమ్య తే, పరిణామినొ హొ మృదాద యో= ర్ట లో శే సమధథిగ తాః 

ప్రతి. నేత్యుచ్య లే “స వా వవ మవోనజ ఆత్తాాజరోఒమరోఒ 
ఇల నాక్ అధ దు ఆ రా ౧3 జగ | 3 
మృతి ౭_భ రారా దహ స ఐష నేతి నెత్యాళ్మా, అస్థూలమన ణి 

న్నా జ ద | వ ర బా ఇ ం జో 

త్యాదిభ్యస్పర్వవి క్రియా ప్రతి వేధ శు తిభ్యో బ్రహ్మణః కూటస్థత్యావగ 

మాత్. న వ్యాకస్వ బ హణ; పరిణామధర వ త్తం త ద,హితత్యం 
లె టా దా 5 ౮ 

చ శకం వతివతుమ్. నితిగతివత్ స్వాదితి చేన్న, కూటస్లన్నేతి 
స ప 6 థి 

బహాణః నితిగతివద నేకధ రాళ యత(ం 
(UJ థి రే ఓట్ల 

మల ళ్ అల గ స లే జ” 5 ry సంభ వతి, కరా టస్థం చనిత ౦ంబహ్మ స ౧వి క్రియా ప్రతి మ. థాదిత్య్యవోచచా 

మ. న చయథా బృహాణ ఆ ల్యైకత్వదర్శనం మోతు,సాధనం, ఏవం 

జగ దా కారపరిణామిత్యదర్శనమపి స్వతం త్ర మేవ కనె చితి ఫలాయాభి 
వ అలో -— అల వ్రేయళలే, వ్రనూణ భావాత్, కూటస్థ బ్రవ్య ర్రైకత్వవిజ్ఞానా బవ 

హీ ఫలం దర్శయతి శాస్త్రం “స వష నర నేణ్యాకే” త్వుపకమ మ్ న న సు 
చాధాబాధాఫెం వ్యవహార స్తథా దీర్భ స్వెప్నే = వీత్యు క్షస్వవ్న దృష్టాంతం స్థారయతి == 

,పొశ్చేతి. వ్యవహా రార్భం నానాతర్వం నత్యమితి కల్పనమసంగ తమిత్యువనంహార తి... 

కస్తాదితి. చేదం కల్పితం కింతు (శ్రుశమితి శంక లే__-నన్వితి. కార్యకారణమయోర 

నన్యత్వాంే ఆయం దృష్టైంత; న పరిశా మి'కేష బహ! కూటస్థత్వ శ్కుతివిరా థా 

దితి పరహార లి నేత్యుచ్యతఇతి. సా పరిణామిత్వం చృళయె తృ చ్వాహిక్యం చ 

క్ర మేణావిరుద్దే ఇతి దృష్టాంలేన శంక లే__స్టితీతి, కూటస్థస్య కదాచిదపి వి, క్రియా 

న యుక్తా కూటస్థత్వ వ్యాఘాతాది త్యావా=_ నేతి, కూటస్థ త్వాసిద్ధిమా శం క్యాహ === 

కూటస్థం వేలి, కూటస్థస్య నిరవయవన్య పూర్వరూవ త్యా ₹నావస్థాంత రాత్మ కచరిణామా 

యోగాత్ శు క్టైరజతవద్వివ ర్హవివ (సృసంచ ఇతి భావః. కించ నిష లస్థ జగత; 

ఫలవన్ని వృ వంచబ్రహ్యథీ శేష ల్వేనానువాదాన్న సత్య లేత్యాహ--న చ యఖేత్యా 

దినా, “శం యథా యథోపాసలే తక్లైప భవతీతి శుతేః వ్మాణః వరిణామిక్య 
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ళ్ వ > హా 
అభయం వై జనక ప్రా _క్యేనంజాతీయకమ్. త్ర త్రోకళ్సిద్ధం భతి 

బ్రహ్మవకత ణ్ సర భర్త వి శేషరహిత బ హదర్శనా దెవ ఫఘలనదా 

సతాం యత్తతాఫలం శ్రూయతే బృహణో  జగదా కారపరిణా 

మితాది తద్బ్రహూదర్శనో పాయ ల్వెనైవ వినియుజ్య లే, ఫలవత్సన్ని 

ఛావసలంతదంగమితి వత్, నతు స్వతం త్రం పలాయ కల్చ్వత బతి. 

న హా పరిణామవ_త్త (విజ్ఞానాతి పరిణామవ_త్త (మాతే నః ఫలం 

స్వాదితి య్వుక్తం వక్తుం, కూటస్టనిత్వ తానో తు స్య, ననుకూటస్త 
మ టా థు” ఎని థి 

ఉద్య a ఇ గాలా ల బగ 

బహ్మవాదినవక తై కాంత్యాదీశి త్రీ శితవ్యా భఖ వే ఈళ్వర కారణ ప్రతిజ్ఞ 

విరోధ అతి చేత్, న, అవిద్యాత్త్మక నామరూపబిజ వ్యాక రణా పె 

3 YA క్ చొ గ్ , ర ర్ట 

తాత సర్వజ్ఞ త్వస్య తస్తాద్యా ఏతస్తాదాత్మన ఆకార స్పంభూ త 

| ఫ్ ని సత్యశద్ధబుడ్ధము క్రస్వరూ వార we 

శంరాజ్ఞగ దుత్స_ర్తి్భితిలయాః, నాచెతనా దృథానాదన్యనసా [త్వ 

హోఒర్థక, వ్రతిజ్ఞాతో జన్గాద్వస్య యతి ఇతి సా ప్రతిజ్ఞా తదవస్థేవ 

న తదిగరుద్దో౭ర్లః వునరిహోచ్యత్తే కథం నోచ్యతే అత్సంతమాత్త్మ నః 

ఏకత మపోతీయోత్వం చ బువతా. కృాణు యథా నోచ్యతే-సర్వ చ తమ fo బ్రున ఆ . ఫా థా వ తే-స న 

వా వ్యా గె " = (౫ న్యేశ్వరస్యాత్మభూ లే ఇవా విడ్యాకల్పిలె నామరూ ప తత్త్వైన్యత్వా 

ఫ్యామనిర్వచనీయ సంసార పృపంచదిజభూ లె సర్వజ్ఞ సే్టేశ ఇరస్య 

విజ్ఞూనాత్ కతా) పీక్విదుషః ఫలమి త్యాశంక్యాహా---న పా పరిణామవ్తే తిః 

¢ అద్య అంట? అడ రం? ఆన టి 

బ్రహవ్మవిదావిష్నత వర మితి శుశకూటస్థనిత్య మో మీఫలసంభ వె దుఃఖానిత్యపరిణా 

మిక్వఫలకల్పనాయోగాదితి భావః, నను పూర్వం 'జనాద్యన్య యతిఇతి ఈశ్వర 

కారణ ప్రతిజ్ఞా కృత్యా ఆధుశా కదనన్ఫత్వమిత్య క్యం తా భేద పతి పాదనే ఈశి త్రీ శిత 

వ్యథేదాభా వా త్తద్విరో ధస్స్యాదితి శంక తే_కూట స్టేతి. కల్సి త డ్రై తా పేవమాశ 

ర త్వాదిళం సరమార్భ తో నన్యక్వమి క్యవిరో ధమావా--- నే త్యాదినా. ఆవిద్యాత 

చిడాళ ని వీశే నామరూీ వీవ బీజం కన్య వ్యాకరణం స్టూలాత్యనా సృష్టి స్తద 
ఆశీ థి - లు 

= a కం. జగ వ్ 
కీ క్షతారదీశ్వర త్వా దర్న విరొధ ఇక్యర్ణః, సంగ్భహి తార్భం విపష్పణోతి._తస్తాది త్యా 

దినా. త తాన్య త్వాఫ్యామితి. నామరూవయోరీశ్వరక్వం వక్తుమశక్యం జడ త్వాన్న్నా 

ఫీశర్చరా దన్యత్వం క ల్పితస్య వృశక్. స త్తాస్ఫూర్తో్ రభా వాదిత్యర్థ ః సనంస్కా-రాత క 

నామరూపయోరవి మ్యైక్యవివతయా బూ కే__మాయేతి, చానురూీ చేదీశ్వర 

న్్ 



4834 రత్నప్ర, షు భఛాభూషి త్తే సాంకర చి హూసూ త ల్రభావే యిస్టి (ఆ, 9 

మాయాళ క్రి పృకృతిరితి చ శ్రుతిస స ృతో్యరభిల వ్యేతె, తాభ్యా 

మన్యస్పర్వజ్ఞ ఈశ్వర: 'ఆకాఖో వై నామరూపయోర్ని ర్వహితా 

తే యదంతరా తేద) "హ్లూిలి శ్రురే “నామర్వా పెవ్యాకర వాణి” 

“సర్వాణి రూపాణి విచిత్యథధీఈః నామాని కృ త్వాఒభివదక యదానే 

వకం వీజం బవు-థా యః కరోతిళత్యాది శం తిభ్యళ్చ. ఏవమవి ద్యా 

కృత నామరూ పోపాధ్యనురో ధీళ్వరో భ వలి. వో మేవ ఘటక రకాద్యు 

పాధ్యనురోధి, స చ స్వాతృభూతానేన ఘటా కాక స్థానీయానవి ద్యా 
వ్రక్యువస్థావితనామరూపకృత కార్యక రణసంఘాతానురోధినో జీవా 
ANE నః వ, తీస్ట్రే వ్యవహారవిషయి. త దెవమవి ద్యాత్మ కోపాధి 
పరిచ్చెదా చతు మెవేళ్వరశే స్వ్యెశ్ (రతం సర్వజ్ఞ త్యం సర్వళ _క్రిత్వం చన 

వరమార్థతో విద్యయాపా_స్తసర్వోపాధిస్వరూవే ఆత నీశి త్రీ శ్ర శితవ్య 
సర్వజ్ఞ త్యాదివ్యువవోర  ఉవవద ద్య కే. తథా చో క్షం య్ర్ నాన్య 

త్పళ్యతి నాన్యచ్చ్చృణో తి నాన్వద్విజూనాతి స స భూ మూతి “య 'తత్వన్య 

సర్వమా లై వాభూ త్తే నకం వశ్యెదిత్యాదినా చ. వవం సర మాన్హా 
వస్థాయాం సర్వవ్యవహో రా భావం వద ని వెడాంతాకి, త జేక్వరగీ లా 

సి న క_ర్భృృత(ం న క రాణ లోకస స్వ సృజతి ప్ర, పభుకి నకరఫ ర్శఫల 
సంయోగం స్వభ "వస్తు ప్ర వవ ర్రశే. నాద స్తే కన్యచిత్రావం నైవ 

సుకృతం విభుః, అజ్ఞానేనార్భతం జ్ఞ జానం తేన ముహ్యూంతి జంతవఃో బ్రతి 
పరమాన్థానస్థాయామిశి శ్రీ శత వ్యాదివ్యవవా రా భావః వ్రదర్శ్యతే. 
స్యాక్మ భూ లే తర్జీ శ్వరో జడ ఇత్యత అహ కాభ్యామన్యబతి. అన్య ల్వే వ్యాక 
ర్ చ శ్రు,తిమాహా--_ఆకాళఇత్యాదినా, అవిద్యాద్యు పాధినాకల్సి త భే చేన బింబస్థా 
న స్యేశ్వరత్వం వ సృతిబింబభూతానాం బీవానాం నియ మ్య తమి త్యాహ--న చ స్వాత 

భూతానితి, న చాత్ర నానాజీ వా$ భాొపో్యోకా ఇతి (భ్రమితవ్యం బుద్ధ్యా దీసంఘూ+క్ర 
ఛేదేన ఛేదోశ్తేః, అవర్యా వ్ర పృతిబింబ స్టే పక వవ జీవ ఇత్యు క్షం, పరమార్థత; ఈశ్వ 
రత్వాదిదె పతాభావే శు శ్రుతిమాహ--కతథా చేతి. కథం తరి క ర్హృళ్వాదికమిత్యత 
ఆహా స్వభావ సత ఆనాద్యవ్నిదై వ క ర్హృళ్వాదిరూపే పణ ప్రవ ర్తక ఇత్యర్థ 8 
భక్వుభక్షయో? పాననుకృతనాశకళత్వాదీశ్వరన్య వా స్తవమోశ్వరలిపమిత్యశ అవ. 
నాదత్త ఇతి, న సంహరశీశ్యర్థః, లేన స్వరూప పజ్బ్వానావరణేన కర్తాహామోశ్వరో మే 
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వ్యవహారావస్థాయాం తూ కః శు తావవీశ్షోరాదివ్యవవోరః. “ఏవ 

సర్వశళ్యర వవషభూతాధిపతిరేష భూతపాల ఏస నేతుర్విధరణవ హోం 

లో కానామసం భేదాయేితి. తథ శ్వరగతాస్వపీ “ఈళ్వరస్పర్వభూ తా 

నాం హృ చ్చే శఒస్టన తిష్టతి. శావమయక్ సర్వభూ తాని యం ్రారూ థా 

మాయయ్ితి, సూ శ్రకారోఒవి పరమాగ్థాభి ప్రాయేణ తదనన్యత్వమి 

త్యాహ్క వ్యవవో రాఖి ప్రా పాయేణ తు స్యాల్లోకవదితి మహాసము ద్రాది 

న్ఞానీయతాం బ్రహాణః కధభయలి అప వత్యాఖ్యామైవ కార్య ప్ప ప సంచం 

పరిణామప్ర కి కి యాంచా శ్ర యతి నగుణోపాసనేహావ యోత్యత దితి. 

సూ. ఛావేచోసలబేః ౧%. 
ఇతళ్చ కారణాదనన్యత్వం కార్యస్య; యత్కారణం ఫొవా ఏవ 

కారణస్య కార్యముపలభ్యలే నాఫాప తద్వథా సతాం మృది ఘట; 

ఉపలభ్య తే సత్పు చ తంతుషు పటః. న చ నియ మేనాన్వఖా వేన్యస్యో 

వలస్టిర్ష నృపా, నహ్య Na నోర న్యాస్పక్ గోర్భావవవోపలభ్య లె. నచ 

సమాంత శా ఫ్య శ్ర ముంతీశ్యర్ణ 8. ఉశ్తార్థస్సూ త్ర, త్ర కారసమ్మత ఇ ౮గ్బాహ---సూ త్ర, త కారో 

ఇ_పీతి. న కేవలం భాశకవ్యవహారార్థం పరిణామ వ య, శీ యా శ్ర యణం కింతూ పాసనార్థం 

చేత్యావా=పరిణాను ప్ర క్రియాం a తదు క్త సేవక్ పరిణామము దీన లేత కత 

కల పదిస్తు వినర్త్హతా" మితి, 

౧౫. ఏవం తదనన్య తే పృశ్యతదినిరో ధం వరిహృ తానుమానమావా 

భాజే చేతి. కారణస్య భావే నొక ఉపలబ్టై చ శార్యస్య సశ్త్వాదువల బ్జేళ్చా 

నన్యత్వమితి సూత్రార్థః. ఛుటో మృదనన్నః వ న్రక్సత్తో ప్రవలబ్దిమంనియకసతోకవలన్ద 

వముత్వాల్ మృద్వల్. అన్వల్వేఒప్యయం హేతుః కిం న స్యాదిత్య ప యోజకత్వ 

మాశంక్య నిరస్యతి---న చేతి. మృద్ధ టయోరన్య 'ల్వే గవాళ్వయోరివ హేతాచ్భి త్తి 

స్వా ప్రదిత్యర్థః. గవా శ్వయోర్నిమ క్త నైమి శ్రికత్వాభావాచ్టేర్వథాన:. అతో మృష్ధ 

టయో స్తేన హేతునా. నిమిళ్తాదిభొవస్సిద్ధ్యతి నానన్యత్వమిక్యర్థాంఠర తామాశం 

క్యాహ---న చ కులాలేతి, న చో పాదానో పా దేయఖా వేనార్థాంతర తా, మృద్ద్భ 

2 వావ్యతిశేశేణ కార్భస్యాభా వేజునుమానమావా== చ్పాబ్మాని లి 
శారణస్య బృవాణో భావే నే § కార్యస్య(్యపలబేః, మృది సత్యాం ఫైట 



486 రత్న పృభాభూవి.త్కే శాంకర బహూ త్ర భామ్యే [అ. ౨, 

కులా లభావదీవ ఘట ఉపలభ్యలె సత్యవి నిమి త్తనైమి _త్తీక ఖా పెఒన్య 

త్వాత్ . నన్వన్వ భా వెఒప్యన్యస్యోపలబ్ధిర్నియ తా దృళ్య తోయ థాఒగ్ని 

భావే ధూమస్యెతి. నేత్యుచ్య కే, ఉద్వావిలేఒస్యగ్నా గోపాలఘుటి 

కాది ఛారితస్య ధూవమస్వ దృళ్యమాన 'త్యాత్ . అథ ధూమం కయా 

చిదవస్టయా _ విశింహ్యాత్ ఈద్భశ ధూమో నాసత్యగ్నా భవతీతి, 
నైవమవి కశ్చిద్దోవి, త ద్భావానుర కాం హూ బుద్ధిం కార్య కారణ 

యోరనన్య త పాతుం వయం వచాము, న చాసావగ్నిధూమ 

'మరూర్విద్య లే---ఖా వా చో్ప్చోవల శైేరితీ వానూ త్రము. న శేవలంళ భా దేవ 

కార్య కారణ రారా; నన్యత్యం, పృత్య తోవ వలస్థాభా వాచ్చ త యోర 

నన్యత్వమిత్యర్థః. భవతి హి వత్వటేవ వలబ్టిః కార్య కారణ యోరన 
రు 

న్య త. తద్య శా_తంతుసంస్థానే పశు త తంతువ్యతి రే శేణ వటో నామ 

హాంతే తద్భావాభా వేశావి హేతుసత్త్యాదన్య ల్యే గవాశ్వవశ్త ద్భావాయో గాచ్చేతి 

భావః. కులాలభుట యోర్నిమి తూదిఖా వే సత్యవ్యన్యత్వాత్ కులాలస త్త పనియతో" వలస్ధి 

ర్భృటన్య మై వేక్వతరార్గః, యథ్యాశ్తుతనూశ్తస్థ *ఊహేతోర్వ్య్యఖిచారం శంక శేనన్విలె. 

తన్ని భావ వ్వ ధూ మోవలస్ధిరెతి హాక్ కో హాతు స్త స్త ల నా స్తీ త్యాహ--- నేతి. 

అవిచ్చిన్న మూల దిర్హ్య శేఖావర్థయూ మే నియా మో స్లీతి వ్యభిచార ఇ త్యాశంక త 

అేతి. కచ్భావనియతభావర్వే సతి తద్భుద్ద సనుర క్తబుద్దివిషయత్వన్య "పాతోర్వివథీ 

త త్వ్వాన్న వ్యషిచార ఇ త్య్బాహ---నైవమితి,. ఆలోకబుద్ల గ్గ గ్టనుర క్తబుద్ధిగా వ్యా రూ “పే 

వ్వభిచారనిరాసాయ సత్యంతం, ఆలోకాభావ2పి ఫఘటాదిరూవసత్త్వాన్న వ్యఫిచార 

హ్ క్త ధూమవి శేష స్యాగ్ని బుద్ధిం వినాస్యుపలంభొత్ న తత్ర వ్యభిచార ఇక్యర్థ 8. 

కఖాచ తయోః కార్య కారణ యోర్భా వెన సత్తయాషఒనుక్తాం సహకృతామతి 

ఫాహ్యెర్థంం యవ్వ త ద్భావః సామా నాధికరణ్యం తద్విషయక బుద్ధిగ్రాహ్బాత ౦ 

పూతుం వదామ; మృద్ధృట ఇతి సానూ నాధికరణ్యబుద్ధిదర్శ నాదగ్ని రూమ ఇత్య 

దర్శ నాది త్యర్థ:. అనుమాగార్థ ల్వేన సూ త్రం వ్యాఖ్యూాయ పాఠాంతశేణ (సృత్యతు 

పరతయా వ్యాన ప్లా భె వా నతి, 'ఛౌర్వసూ త్రో, క్తారంభ ణశప్టరముచ్చయ ర్థశ్చ 

కార్య. నచైకః పట ఇతి. ప్రత్యతం పటన్య శంతుభ్యః వృథక్స'స్త్వ్వ (వృమాణం 

స్మేవ. న హ హా మృద్వ్టసతిరేశేణ ఘుటో. నామ కళ్చిదుపలభ్య తే, అతః కారణవ్యతీ 

రేశేరా కార్యం నా స్తేత్యర్థ 9 ౧౫ 
క్ష 

జ 
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కార్యం నై వోపలభ్య తే, శేవలా స్తు తంతవః ఆతానవిశానవంతః 

ర్రక్యస్ ముసలం, తథా తంతుష్వంశ వోఒంళుషు తవవయ వా; 
క్ న బగ వా srt 9 - క్ మ్న్ కాం ల అనయా ద్కకోన్టి పల స్టౌ ల్ పీతశుక్ట్ష తాని ల్రెణ్ రా షా 

తతొ  వాయుమాత తృమాశకౌాశమా త్రం చేతను మేయం, తతః 

పరం బ్ర సాక చేవావ్యెతేయం, తత్ర సర్వ ప్రమాణానాం నా 

మవోణాము. 

సూ. సత్త్వచ్చాపరస్య. ౧౬, 

ఇతళ్చ కార తా తష్యార్యు స్యానన్యత్వం యత్మారణం ,పాగు 
| 

అవీ గ 5 లః కారణాతే నైవ కారణే సత్త (మహర కాలినస్న కార్షస్న 

శ్రూయతే చేవ సోమ్యేనమ గ, ఆసీత్ , ఆతా వా వద మేక వ వాన 

క నో సాకీ టి 
గ a Ne + a 
ఆను దిత్యా చావిదంకి బ్దగృహాతస్య కార్వస వ్ర కాం 'చేన సామూానాధ్రి 

ణ్ “= oe 
కరణాషతి _ యచ్చ యదాత్మే నా యత, నవర్తత్న త తత ఇత 

తీ ల — నా 

rere ne EX ఆత ఆ తెనవి తాననం మోూగవంత 

స్తంకవ నవ పట ఇతి (వృత స. “వల బ్లేస్స త్ల్వా దనన్యక్వమిక్యర్థ 8. వట న్యాయం 

తంత్వాదావతిదశ తిక త్యాదినా, త మ పలబ్ద్యా త త్తే రే కారణ 

మాత్రం వరిళిష్యుత ఇత్యర్థః. యత్ర పృత్యతం నాస్తి త త్ కార్యం విమతం కారణా 

నిన్నం కార త్వాత్ వటవదిక్యను మేయమి క్యాహ_అనయేతి . కారణ 

వ వరిలిప కా! ఎ త జా న సక దం దవ (సృధానాదికం పరిశిష్య తాం న డ్రై-బా తత , అప హాక్ త్ర స ర్వెతి. అ హాూణి వపచాతి 

తానాం సశ్వేషాం తాక్పర్యస్యో క్తత్వాత్ తడేవాద్వితీయం వరిశిమ్య'తే న కారణాం 

తరం, అప్రామాణిక త్వాదితి భావః. 

౧౬+ ఇదం జగళ్చ దా కె వెతి సామానాధికరణ్య శు, త్యా సృషేః ప్రాక్మార్య' 

కారణాక్ర నా సత్త్వం (శుకం తదన్యథానువళ్తో సృత్పన్న స్యాప్ జగళ3 కారణాదనన్య 

మి తాగహా సూ త్ర కార8సశ్తా చ్చెతి, శ్కుత్చునై యు _క్షిమ ప్యాహ--- యశ 

యదాక నేతి. ఘుటాదికం ప్రాక్ మృదాద్యాత్యనా వ ర్లతే తత ఉక్పద్యమాన త్వూతీ 

సామాన్గతో వ్యతిశే శేణ గజా భ్యస్తెలవరిక్కర్ణు. కారణవ కా-ర్యస్యాప సత్త్వాల్ 
జాలము 

కారణవ్యు స్రతినేశేణ కార్యస్యాభా వే , శు శుకార్థావతిం 'వుమాణాంతరమాహ--- 

ఆవరస్య కార్యసొక్టీత్స త్తే; 'ప్రౌాక్కా-రణానన్య ల్వేన సత్త్వాల్ దవా చా 



438 రత్న ప్ర భాభూవి. తే, శాంకర బ్రవానూ త్రభామ్యే [అ. ౨. 

ద్యతే యథా నీక తాభ్య సలం, తస్తాత్ ప్రాగుత్ప్చ _ప్రేరనన్య త్వా 
దుత్పన్న మవ్యనన్య దెవ కారణా త ్క్ళార్యమిత్యవ గమ్యు తే, యథాచ 
కారణం బృహ త్రిషు 'కాలేషు సత్త్వం న వ్యాభిచరత్కి వవం కార్య 
మహీ జగ త్రిషు కా లేసు సత్త (౦ న వ్యభిచరతి, ఏకం చ పునస్సత్త (౦, 
అతొ ఒవ్యనన్యత్వం కారణాత్కార్యస్య. 

సూ. అసద్వ్యపచేశాన్నేతి చేన్న 
థ ర్ధాంతరేణ వాక్య శెపాల్. ౧౭. 

నను క్వచిదన త్త (మి పాగుత్ప త్తేః కార్యస్య వ్యవ 
దిళతి శ్రుతిః “అనదేవేదముగ ఆసీదితి “అసద్యా ఇదమ గ ఆసీ”దితి 
చ. తస్త్టాదసద్వ పిపబేశాన్న ప్రాగుత్ప ల్తేః కార్యస్య స్వత్త్యమితి చేత్, 
నేతి ట్రూమః. సహ్యయమత్యం తాస త్య్వాభిప్రాయేణ ప్రాగుత్పల్రైః 

సత్త్వ భేదే నూనాఖావాత్కార్యస్య కారణాదభిన్న నత్తాకత్వమితి సూ క్ర స్యార్థాం 
తరమావా___యథావేలి ఇదానీం నత; కార్యన్య ' ప్రాగు _త్సరకాలయోరసత్తా 
యోగాల్ నత్త్వావ్యభిచారః తచ్చ సత్త్వం నర్వానుస్యూతచిన్నాత, మేకం తదభేచేన 
సతీ మృత్ సక్ ఘటః ఇతి భానమానయోః కార్య కారణయోరనన్య క్వ మిత్యర్థ 8. 
నచైవం భుటపట యోర ప్యేకసశ్త్వా భే దాదనన్యత్వం స్యాదితి వాచ్యం, వన్తుత నీక 
ఉగ | చ అద ల సత్త్వ్వత్మ నానన్యత్వ స్యేవ్రత్వాత్ . తర్హి మృద్ధటయో:ః కో విశేష శా దాత సమితి 
బ్ర్రూమః, వస్తుత సర్వత్ర, స త్రై శ్యేఒవి నుటవట యో శే దేన సత్తాయా భిన్న త్వాన్న 
కా దాత్య్యం కార్య కారణయో శ్ళేదస్య సశ్తా భేదకత్వాభావాదభిన్న స త్తాకత్యం 
తాదాత సమితి విశేష, 

—ీ 

౧౭. డాక్స్తం కార్యన్య సాక ్యారణాత్య నా స్త ఏమసీద్ధ మి త్యాళంక్ష్య సమా 
ధ'కే__అసదితి, 'అక్తాళ్ళర్క_ రా ఊఉవద ధ్యా” దిత్యువక మే శేనాకా ఇతి సంజేహే 

ఇదమగ్ళ ఆసల్” ఇశ్యాదౌ సత్త్వ శ్రవణాలత్ ఉత్స్పత్యనంతరమవ్యనన్యత్వం సిద్ధ 
మిత్యర్థః. ౧౬ 

_ప్రాగత్పతశ్తేః కారణాత్మ నా శార్యస్య సత్త పమాక్నీష్య సమాధత్తే__ 
'అసద్వా ఇదమ్మగ్శ ఆసీత్” ఇత్యాదినా (ప్పాగుత్ప త్రెరనద్య వజేశాన్న కార్య 

స్య కారణాత్మనా స్త ఏమితి చేత్ న వ్యాత్య నాన త్ర్వాఖ్మ్పా యేణాయమసత్త్వవ్యవ 
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కార్వస్యాసద్వ్యప దేశః కింతర్హి వ్యాకృత నామరూప త్వొద్ధ రాద 

వ్యాకృత నామరూపత్వేం ధ రాంతరం, లేన ధ ర్థాంత రణాయమసద్వ్య్యప 

దేశః ప్రాగుత్ప త్తెస్సతే ఏవ కార్యస్య కారణరూ పేణానన్యస్య, కథ 

మేతదవగమ్య లే, వాక్య శేషాత్ , యద్ధ్యుప క్రమే సందిగ్ధార్థం వాకర్ధం 

త ద్యాక్య శేషాన్ని క్పియ తె. ఇహ చ 'అసచేవేదమ గ ఆనీ దిత్య్వసచ్చ బే 

నోపక్రమే నిర్జిష్టం య త్రీదేవ పున_స్పచ్చ బ్రేన వరామృళ్య సదితి విశినష్టి 

“శత్పదాసిదితి. అసతళ్చ పూ ర్యావర కాలాసంబం థా జాసిచ్చబ్టె"నువ 

ప శ్రేశ్చ, 'అసద్వా ఇదమగ్ర, ఆసీిదిత్య తాపి “తడాత్తానగ్ట్ సయమకురు 

జేితి వాక్య శేషవి శేష ణాన్నా త్యం తాస_త్తే ఏమి. తస్థ
ాద్ధర్థాంత ₹ తై 

వాయమసద్య ఫావటెళ్! ప్రాగుత్స క్ర కార్యస్య. నామరూపవ్యాకృతం 

హి వస్తు సచ్చస్లూర్హ్హం లోకే వ్రసిద్ధమ్, అత; ప్రాజ్నామరూపవ్యాకర 

ణాదసదివానీదిత్యుపచర్య లే. 

నూ. యుక్తేశ్నభాంతరాచ్చు. ౧౮. 

యు శ్రేళశ్చు ప్రాగుత్పలత్తు కార్యస్య స శ్ర (మనన్యత్టం చ 

కారణాదవగమ్యతే, శబ్దాంతరాచ్చ యు. కిస్తావద్భర్థ్య లే. దధిఘుట 

రుచకాద్యర్గిధిః ప్రతినియ తాని కారణాని థీరమృ _త్తికాసువన్తాదీన్యు 
(థి నా 

జాలి ౯ 7) 

'శేజో వై ఘృళి మితి వాక్యశేషాల్ ఫ్యృుతేనేకి యథా నిశ్చయః నీవమత్రాపి 

'శత్సది”తి వాక్య శేషాల్ సన్ని శ్చాయ ఇత్యర్భ 8. ఆసీఏత్వ లీళ కాలసంబంధో క్షే శ్చాసద 

వ్యాకృశమేవ న శూన్యమి తాగావా ఆసకే శ్చ ఫూ ర్వావనేతి. ఊ_క్స న్యాయం 

వాకాగ్టంక శే౭. తిది శే తిఅసద్వా ఇతి. క్రాయమాణశ్వపిశేషణం కరాన్యస్యానంగ 

పీతిభావః. 

౧౮౩ సత్తానన్యశ్వయో న్హైత్వంతరమాహ సూత, -కారక$-యుగేరితి. దధ 

ద్యర్శి నాం వీరాదౌ (వవృ త్త్యన్యథానుపప త్తి ర్య
ు క్షీ స్తయూా శార్యస్య ప్రాకాహారణా 

నన్య ల్వేన సత్త్వం సిద్ధ గ్రతీశ్యర్థః. ఆనతో=పి కార్యన్య తస్తాదుత్ప ల్తేః కారణత్వథియా 

చేశః, కింతు వ్యాకృృతశ్వరూపధర్థాపేతయా అవ్యాకృత త్వం ధర్తాన్తరమ్, తేనాయ 

మస త్త్వవ్యవ దేశ8, కుతః, వాక్య శేషాల్ “తత్స దాసీత్ ” ఇతి వాక్యశేహాల్ , అత; 

కారణాదనన్యత్వం కార్యన్య సిద్ధమి త్యర్థ 8. ౧౭ 
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పాదీయమానాని లోశే దృశ్యంతే, న హొ దధర్థిఫిః మృుత్తికపా 

దీయతే, న ఘటాద్యర్షిభిః మరం, తదస త్మా_ర్యవాదేనోవవద్య తే. అవి 

కవే హి ప్రాగుత్ప_త్తేస్సర్వత్ర సర్వస్యాస తే కస్తాత్ శ్రీరాదేవ 
దధ్యుత్పద్య తే న మృ_్తకాయాకి మృ _ల్హికాయా ఏవచ ఘర ఉత్ప 

ద్యతే న టీరాత్. అథానిశి స్పేఒవీ ప్రాగస క్త శీరవీవ దధ్నః కశ్చి 

దతిళయో న మృత్తికాయాం మృత్సిశకాయామేవ ఘటస్య కళ్చిదతి 

. శయో న తీర వత్యుచ్యేత. తరి అతశయవత్తాత్ ప్రాగవస్థాయాః 
అసత్కార్య వాద వోనిః సత్కార్య వాదనద్ధీక్చ. శ కిళ్చ కారణస్య 

కార్భనియమార్లా కల్ప కమానా నాన్యాష్యసతీ వా కార్యం నియ 

చేత్ , అసక్యావి శె మాదన్య త్యావిశే మచ్చ. తస్తాత్కారణస్యాత్మ 

భూతాళ_క్రి శ ్షేళ్చాతృ భూతం కార్యమ్.అవీచ కార్య కారణ యోర్ష 

తత్త వ్రవృ త్తిక్యన్యథోపవ త్తిమాళం క్యాహ---అవిశి స్టే హీతి. అసత ఉక్పత్త్య 
ఖీ అగ Nan) జ - 

ఛా వాదుశ్చత్వే వా సర్వ సాక్సరి త్ప త్తి వ్రృసంగాత్ తత్తదు పాదానవిశే షే పవృ 

:త్తిర్న స్యాదిత్యర్ణః. తదు క్షం సాంఖ్యవృ బ్ధైః 'ఆసదకరణాదు పౌదాన, గ వాణాల్ సర్వ 

సంభవాభావాత్ , శక్తన్య శక్యకరణాత్కారణభావాచ్చ  సత్క్మా_ర్యిమితి, శక్తస్య 

'కారణస్య శక్య కార్య కారిత్వాల్ శక్టివిషయన్యు కార్యస్య నత్త ి మసతో2.శక్ష 

తాల్ , కించ సత్కా-రణా భేదాల్ కార్యం సదిద్యు త్త రార్థార్థః. కార్యస్యాస్లే షి 

కుతశ్చిదలికయాత్ వృవృత్తినియమోవవ త్తిరితి శంక తే అశీతి. అతిశయః కార్య 

ఫర్మః కారణధర్గో వా ఆ్యే ధరి త్వాత్సా )గవస్థారూపస్య కార్యస్య సత్త్వం 

దుర్వారమి త్యాహ---తర్త్య్యతిశయవత్త్వాదితి. ద్వితీయే=.పి  శార్యనత్త్వమాయాతీ 

త్యావాశ క్రి క్చేతి. కార్య కారణాభ్యామన్యా కార్యవదసతీ వా శ _క్టిర్న కార్యనియా 

మికా యస్య కస్య చి దన్యన్య నరశ్చంగస్య వా నియావకత్వ స్కసంగాదన్య త్వా 

నత్త ప్రయోశ్ళక్తావన్య తృచావశేషూల్ , తస్తాత్కారణాత్యనా లీనం కార్యమేవాఖి 

వ్యక్రనియామక తయా శ కిరి ల్యేష్టవ్యం కతస్స ఆ్బార్యసిద్ధి రిత్యర్థః, కించ కార్య 

శారణయోరన్య అ మృద్ధటొొ ఫిన్నా సంతానితి గౌదబుద్ధిస్సా ఫది త్యాహ---ఆవివేతి. 

తయోరన్య లర్టజపీ సమవాయవశాల్ తథా బుద్ధిర్నో చే తీత్యాశంక్య సమవాయం దూష 

కిం చ 

మృదాత్త నా ఫూర్వం నుటస్యాన'్తే క మృచేవ ఫఘటార్థి నా నో పాదీయేత, 
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నం <9 శ్. ల వా , ఆ ప బ్రగుణాదినాం చాళ్వమహిపవ ద్బెదబుద్ద్య భా 0౮ తాడాత్త్య్యృమభ్యువ 

గంతవ్యమ్. సమవాయకల్పనాయానువపి సమవాయన్య సమవాయిఖి 

స్పంబం భేఒభ్యుపగమ్యమానె తస్య తస్యాన్యాన్యస్పంబంధః కల్ప 

యితవ్వా బ్రత్యనవస్థా పృసంగః. అనభ్యువగమ్యమా నే చ విచ్చద ప్రసం 

గః. అథ సమవాయస్ప్య్యయంసంబంధ రూప త్యాద న వె మై వావరం సం 

బంధం సంబ ఫ్వెత, సంయోగో౭_పి తర్హి సయం సంబంథరూపతా( 

దన సేత వాపరం సవమువాయం సంబ ధ్యేత, తా దాత్మ ప్రతీ లెళ్చ దృవ్య 

గుకాదినాం సమవాయక ల్పనానర్థక్యమ్. పథంచ కార్యమవయవి ద్ర 

యతి.__.సమవాయేతి. సమచాయస్సమ వాయిఖిస్పంబంధథో న వా? ఆద్యే స స సంబంధ! 

కిం సమవాయః ఉత స్వరూపం + ఆద్యే సమవాయానవస్థా ద్వితీయే మృద్ధటయోరపి 

సరూవనంబంథా చేవోవవ స్త; సమ ఐాయానిద్ధి ఆసంబంధ్ర ఇతి వషే దోవేమాహ_అన 

భ్యువగమ్య మాన ఇతి ద్ర వ్యగుణాదినాం విశిష్ట ధీవిరవ్యా వృ సంగ; అసంబంధస్య విశిష్ట ధి 

నియామక త్వాయోగాదిత్యర్థ 8. విశిష్టథర్మ్శ ధీనియామకో హి సంబంధ న శన్య నియా 

వముకాంతరా పేక అనవస్థానాత్ , ఆఅతస్బ ్వృవరనిర్వాహకస్సృమవాయ ఇతి శంక తే. 

అేతి. సంబభ్యేత స్వస్య స్వబంధినశ్చ విశీష్టథియం కరో తీత్యర్థ 3. వృతిబంద్యా దూవ, 

యతి--సంయోసో2పీతి, యత్తు గుణత్వాత్ సంయోగన్య సమ వాయా పేకొననంబం 

ధథత్వాదితి, తన్న, ధర్మ త్వాల్ సమవాయ స్వాప్ సంబంధాంతరా వస్తైరసంబంధ స్యా 

శ్వత్వస్య గోధర త్వాదర్శనాత్ కించ “నిష్పాపత్వ్వదయో గుణా ఇతి (శ్కుతిస్య 

త్యాదిషు “వ్యవవోరాజ్ ఇష్టధరో గుణ ఇతి పరిభాషయా సమవాయస్యాపి గుణత్యా 

చ్చ'జాలివిశేపో గుణాత్వ”మితి వరిభాహోతు సమవాయసిద్ధ్యు త్త త్తరకాలీనా ని త్యానేక 

సమవేశా జాలిరితి జ్జానస్య సమవాయళ్ఞా నాభీనత్యాదకస్పమవాయానిట్ధి్రక్ సంయోః 

గన్య గుణక్వమసీ సిద్ధమతి దిక కించ వృతీక్యనుసాశేణ వస్తు స్వీ కార్య మన్యఖా గో 

చ తీ ₹ేరళ్వ అల౦బనమిక్యవి నువచతాగశ్. తథాచ మృుద్ధ్స ట్ ఇత్య భేద, వ తీవేర్లేద 

వవ స్వీ కార్యక, తా ఖ్యామత్యంతభఖిన్నస్య సమవాయసన్య తన్ని యామక తాసంభవా 

ది కావా కాదా క్రేతి. ఏవం పృతీక్యనుసాశేణ కార్యస్య కారణాత్యనా సత్త్వం 

స్వరూపేణ తు మిథ్యాత్వమిత్యు క్షం, వృత్తనిరూవణాచ్చ తస్య మిథ్యాత్వమి త్యావా- 

కథంశేతి. తత్రాద్యమనూద్యావయవినక వటాదెస్తంత్వాదిష్వువయ వేషు త్రి త్యాదిపల్ 

అసత్ర్త్వావిశేషాద్యత్కించిచేవోపాదీయేళ, ఇల్యేవమాద్యాయా యుళ్షే “సజేవ 

న్6 . - 
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వం కార 'ణహవయవ 

యవేషు వన్తేతోత ప నే 

తతోఒవయవ్యనుపలబ్దిః ప్ర సజ్వేత, సమస్తావయపసన్నికక్ష స్యాళళ్య 

త్యాత్ . న హి బహాత్వం సమ_స్తేషా శోయేపం వర్తమానం వ్యస్తా గం 
ఎలి 

౨ ( 

శ్రాయ్యగవా ణెన గృహ్య తే, అఖావయవశస్సమ స్తేషు వేత, తదా 

ప్యారంభ కావయవవ్యతి రే శేణావయవిన్ ఒవయవాః క ల్ప్యేర౯ మైర 

వయవై రారంభ శేష్యవయ వేష్వవయవశ్ ఒవయవీ వర్తేత. _ కోశావ 

యవవంతి రి కెర ఇవయవెరనసీః కోశం వ్యాప్నోతి, అనవస్థా నైనం 
ర ”=ాపహార మా ( థి తా 

వస జ్యేతు లేషు తెప్పువయ పెషు వ _రృయితుమ న్యేషూమ న్యేహామవయ 

వానాం కల్పనీయ త్యాత్ . అథ వత్యేవయవం వత తొదైకర్ర వారి 

పారేఒన్య త్రావ్యాసారస్స్యాతొ , న హి దేవద త్తః నసుఖ్ను సన్ని థీయ 

మాన_స్తదహ రేవ పాటలిపుత్రే సన్ని ధీయ తే యుగవద నేక త్ర వృత్తా 

వ నేకత్వ ప్రసంగాత్ , బేవద_త్తయజ్ఞ దత్త యోరివ ,స్కుఘ్న పాటలిపు త్ర 

నివాసీనోః గోత్యాదివత్చ్ర త్యేకం వరిసమా ప్తేరదోవ. వతి చేత్ న, 

తథా పృతీత్యభావాత్ .యది గో త్యాదివత్చ్ర ల్యెకవరిసమా పో౭_.వయవీ 

స్యాత్ .యథా గోత్వం ప్రతివ్యక్తీ వ్రత్యతం గృహ్యూలే వవమవయ 

వివి ప్రతవయవం పృత్యతుం గ బార్టతే, నవైవం నియతం గృహ్య 

స్వరూ పేణ వృ త్తిరతావయవశ ఇతి వికల్పా గద్యం దూషయతి_యదీ క్యాదినాః 

వ్యాసజ్యవృ త్తివస్తువ త్యతనస్వ్య యావద్శాశ్త్కయ వ్రశ్యతజన్య త్వాత్ సంకుచితవటా 

చేర్యావదవరపవానామ ప్ర శ్యకు త్వాద ప,త్యతత్వం ప్రస జ్యే తేక్యర్ణః. ద్వితీయం 

౦కలే.-అభేతి. యథా హస్తే కోశే చావయవళః ఖడ్డోో వర్తమానో హా స్తమాత, 

J హే=కి గృవ్యూలే, నవం యమ్కించిదవయవ గ, హపేణా వయవినో (గ,వాణసంభ 

వీ౭..పీ అవయవానామనవస్థా స్యాదితి దూషయలె తదా పీ లి. ఆద్యద్వి తీయము స్ఞావ్య 

దూషయతి_ఆథ ప్రత్యవయవమి త్యాదినా. ఏకసిక తంతే" వటవృత్తికాలే తం 

శత్వంతరే వృత్తిర్న స్యాత్ పృత్తావనేక త్వావ్తరిత్యర్థః, యథా యుగవదనేక 

వ్య క్రిమ వృత్తావపి జాలేరనేకత్వదోవో నాస్తీ తథా౭.వయవిన ఇత్యాశంక లే 

నో ల్వేతి. జాతివదవయవినో వృ త్తిరసిన్థా అనుభవాభావాదితి పరివహారతి=న తేలి, 

సోమ్యేదమగ్శ ఆసీత్” బఇత్యేవమాడౌ విద్యమానసచ్చభ్ధా న్తరాచ్చ (ప్రాగక్స్షః 
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తే. ప్ర ల్యేకపరిసమావ్వై చావయవినః కార్యేణాధికారాత్ తస్య నైక 

తచ్చ నంగ తావి _స్తన కార్యం కు
ర్యాత్ ఉరసా చ పృష్ట కార్యం. న 

చైవం దృశ్యతే. ప్రాగుత్ప క్తేశ్చ కార్యస్యాస త్తే ఉ
త్పత్తిరక రృ కా 

నిరాత్మి క" చ స్యాత్ . ఉత్ప త్తీళ్చు నామ శ్రీయా, సా సక_ర్హృైవ 

భవితుమర్ష్హతి గత్యాదివత్ క్రియాచనామస్యాదక రృ క చేతి 

విప్రతిపి. భత. ఘటస్య చోత్స త్తిరుచ్యమానా న ఘటక_ర్హ్భృకా 

కింతర్హ్హన్వక _ర్ప ఎలి కలా స్వాం తథా కపాలాదీనామప్పుత్పే _త్తె 

రుచ్భమానాఒన్యక ర్త నైవ క ల్చ్యేత, తథాచ సతి ఘట ఉత్పద్య తే 

వత్యు గే కులాలాదిని కారణాన్యుత్చద రంత వ్రత్యు_క్షం స్యాత్ . నచ 

లోనే ఘుటోత్ప త్తింత్యు శే కులాలాదీనామప
్ఫుత్పద్యమాన ఆ" ప్రతీ 

యే ఉత్పన్న తాప్రతీతః. అథ స్వ కారణసత్రసంబంధ ఏవొ “తే 

రాతృలాభ శ్చ కార్య న్యైతి చేత్, కథ మలజ్ట్రాత్మకం సత్సంబ ధే తేతి 

దోఫాంతరమాహ= వ క్యేశేతి. అధికారాక్చంబంథాత్ యథా దేవదత్త! స్వ కార్య 

మధ్యయనం గ్రామేఒరణ్యె వా కరోతి తథా గొరవయపీ స్వకార్యం శీరాదికం 

శృంగపుచ్చాదావపి కు ర్యాది త్యర్థః. ఏవం వృ త్ర్యనిరూవణాదని ర్వాచ్యక్య్వం కార్యన్య 

దర్శితం, సం ప్రత్యస తా-ర్యవా టె దోపాంకర మావా=ప్రాగితి. యథా ఘటశ్చలతీ 

త్యుక్తే చలన క్రియాం వ, క్యాశ్ర్రయశ్వరూపకం కర్తృత్వం ఘటస్యాభాతి తథ్రా 

ఘటో జాయత ఇతి జని, క్రియాక రృృత్వమనుభూయ తే, అతో జనిక రుకి జనేః 

ప్రాక్ సత్త వం వాచ్యం. క్రర్తురసశ్తే ఏ (క్రియాయా అవ్యన త్త్వాపల్వేరిత్యర్థ 8. జచేరను 

ఛవసిద్దేజపి సక ర్హృక ల్వే క్రియా త్వేనానమానమా
హం---డాక్చ త్తి శైలి. అసతో ఘట 

స్యోత్సతే కర్త ఎళావ్రసంభ వేపి కులాలా దేస్స త్రాపణ్ కర్తృత్వమి తాళ ం౦కాగ్టహా== 

ఘటన్య చెతి, నుటోత్న త్తివదసత్య-పౌలాద్యుక్ప త్రిరిక్యతిదిశతి-తతి. శంకా 

మనూద్య దోషమాహా=--తథా చేతి. అనుభ వవిరోధ ఇశ్యర్థ క. ఉత్ప శ్రిర్భావస్యాద్యా 

వి కృియేతి సమక్వేన కార్యస త్త్వ్వమానీతం సంప్రతి కార్యసో్యోత్స త్తి ర్నామ స్వ్పకారణే 

సమవాయః స్వస్మిక్ - సత్తాసకువాయో వెలి తార్కికమకమాశంక తే_అతి. తన్మ శే 

నాప్ కార్యస త్త కమావశ్యకం ఆసతసృంబంధి త్వాయో గాది త్యాహ కథ మితి. అనతో 

శ్వేతి దృష్టాంతో కిక నను నరశ్శంగాదివత్ కార్యం సర్వదా సర్వశ్రాసన్నం భవతి 

'కార్యన్య కారణానన్యత్వం సత్త్వం వేతి సిద్ధమ్. 



414 రత్న ప్రభాభూషితే, శాంకర బ్రవ్యాసూత్రభామ్యే [ఆ. ౨. 

న_క్రవ్యమ్. సతోర్త దర్శ యోస్సంబంధస్పంభవతి న సదసతోరస 

తోరా, అభావస్య చ నిరపాఖ్యతాషత్సాగుత్చ_త్తరితి మర్యాదా 

కరణమనువవన్నం, సతాం హీ లోశే మె త్రగృవాదీనాం మర్యాదా 
దృష్టా నాఖావస్య న హా వం ధ్యాపు క్రొ, “రాజూ బభూవ సాక్పూర్డ 

వర, ణొ౭_ భి చే కాది ల్యేవంజాతీయ సేన మర్యాదాకర ఇన నిరుపాఖ్యో 

వంథ్వావు త్రో రాజూ బభూవ భవతి భవిప్యతితి వా విశహ్యులె. 

యది చ వం థ్యావు త్రః కారక న్యాపా రాదూర్ధ గమభ విష్యత తతః 

బ్రదమవి ఉ పాపత్స్వేత 'కార్యాఖ "వొ ఒవీ కారక వ్యాపా రాదూర్ధ్వం 

ఛవిష్యతితి. వయం తు వళ్వామో వంథ్యావుత న్వ కార్యా ఖ"వస్య 

చాభావత్యావిశెమోత్. యథా వం థ్యాపు తః కారక వ్యాపారా 

దూ (0 న భవిష్యతి ఏవం 'కార్యాఖెవోఒపీ కారక వ్యాపారా 

దూ (౦ న భ విష్యతితి. న న్యెవం సతి కారక వ్యాపార్ 'ఒనర్థకః 

wt గద 9 యేం క గాం wa బో ఉంద ర్క See యథైవ టా ప్రాక్ నద్ధ తన్పృత (రణసస్టి సరూ పసిద్ధయే 

«2 వ ( గా జ న్నా ప్న న కశ్చిదాష్యప్రియతే, ఏవం చైసద ర అవన కచ్చ "కార్య 

న వన 9 న్ «9 ~ ౨ 3 ం నజ 
స్వరూప ద్ధయఒ న శ్చిదార్ప్య వ్ర యత యాన్ట్ట వాయ చృఅతః కారక 

వ్యాపా రార్థవ త్య్యాయ మన్యామెవా పాగుత్చ తేర భావః కార్య సతి 
ల 

చేత్. వైప దోప; యతః కా ర్యాకా రేణ "కారణం న్యవస్థాపయతేః 

కారక వ్యాపార స్యార్టవ్తే సమువవద్యు తే, కార్యా కారో౭వీ కారణస్వా 

కింతూక్న త్తే? పాక ధ్వ్వం సాానంతరం బాసత్. మచ్చే తు సదెవేతి వెషమ్యాల్ సంబం 

ధితో్వ్వోవవ త్తిరత్యతఆవహా---అభావ స్యేతి, అత్రాఖ "వశ బై "3 ఆసచ్చ ప్రై వరవర్యాయా।! 

వ్యాఖ్యేయాః. అనత8$ కాలే నానంబంథాల్ త్త షపంన యు కృమిత్యర్థ 8. నను కారక 

వ్యా పారాదూర్ల ఏభ'వినః కార్యస్య పం ధ్యాపు త తుల్యళ్వం కథ మిక్యక ఆవా---యది 

చేతి, కార్యాఫె వక అసత్కా-ర్భమిశ్యర్థః ఇతను పావళ్చ నల్ వవన్నమళభవిష్యదిత్య 

న్వయః. కస్తర్థ్మి నిర్ణయ స్థమాహ=వయం శ్వితి, “నానతో విద్యతే భావః ఇతి 

సృ లేరితి భావః. సత్కార్యవా చ కారకవై యర్థ్య్యం శంక లే____నన్వితి. సిద్ధ కారణా 

నన్యత్వాచ్చ కార్యస్య సిద్ధక్వమి తా వా_శదనన్య త్వా చ్చేతి. అనిర్వాచ్య కార్యా 

క్రనా కారణస్యాభివ్య క స్పర్థ? 'కారకవ్యాపార ఇత్యాహ=నైష దోవ ఇతి. కార్య 

సత్యత్వమిచ్చ తాం సాంఖ్యానాం నత్కార్యవా బే కారక వైయర్థ్య్యం దోష ఆపకలతి, 
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a ఇ ఇ గా రాక 

త్ర భూత ఏవ అనాతృభూతస్యానార భృ త్యావెత్య ఇ ణ. న చ వి వమ 

దర్శనమాత్రేణ వ_స్త్వన్యత్వ్యం భవతి. న హి చెవద_త్తస్పంకుచితవా స్ట 
ర అ Ka ఆ రా ఆజ్ ~ ఎ 9 / దప 

పాది వనారితహ_స్థవాదశ్చా విగ వేణదృళ్యమానో ఒవివస్త సన్యత్వెం 

రా NEI అ జ జ a న నా ము 
గచ్చతి, సఏ పతి ప్రత్వభిజ్ఞూనాత్ . తథా వ,తివినమ నెకసంస్థా నామవ 

పితాదినాం న వ_స్త్వన్యత్వం భనత మమ పితా మమ మాతా మమ 

5 - అల్లో గొ ఇం ల న జ £—9 ధా 

ఖా నుమ పుత్ర ఇల త్రభక్ష గ - జన్ఫో మవ్ఫైద నంతరిత త్యా 

త్త యుక్తం నాన్యల్రైతి వున్న, తరాదినామపీ ద థధా్యాద్య్యా కార 

సంసానస్న 
థి లీ. (| 

సమాన జాతీయావయవాంతరోవచితానా మంకు రాడి ఖా వెన దర్శన గోచ 

రతావతే జన సంజ్ఞా, తెహామేవావయవానా మవచయన శాదదర్శనా 

ఆం ద గ్మా గాం | | డగ 3 గ 9 రేం -ం? A 

సృతష్టతు కె సత్ అద్భృళ్వవు నానావువీ వటథానాదినాం 

అభివ్యశ్షేరపీ సత్త్వాల్ , అదె ఏత వాదినాం క్షఘటిత భుట నావభాసన చతురమాయా 

మహిన్నూ స్వష్నవద్యథాదర్శనం సర్వమువవన్నం. విచార్యమా బో సర్వమయు కృం, 

యు క్షట్వె చ పకావేేరితి ముఖ్యం సమాథానం సమాధానాంతరాఫావాల్. నను 

కారణాగ్భిన్న మస దెవోత్పద్యత ఇతి సమాధానం కిం న స్య్ఫాది త్వా శంక అసత తస్య 

దూషణముక్తం స్మరే త్యాహ = కార్యాకారో ఒపీతి. అతః కారణా ద్భే దా భె దా భ్యాం 

దుర్ని రూపస్య సదసద్విల త ణస్యాని ర్వాచ్యాఖవ్య _క్తిరనిర్వాచ్య కారక వ్యాపారాణాం 

ఫలమితి వక్షవీన శ్రేయానితి భొవ$. నను మృదృ్యదృష్టః వృథుబుధ్న ఆ న్వాద్యవస్థా 

విశేషో ఫుటే దృశ్య, తథా చ ఫఘటో మృద్భిన్నః తద్భిన్న తద్విరుద్ధవి శేషవ త్ర్వాత్ 

వృతవదిక్యత ఆవాన చేతి. వస్తుతో ఒన్యత్వం సతో "భేదం హేతోర్ష్వ న్రఖిచార 

స్థలాంతరమాహ---తథా పృతిడినమితి. పృతగ్టవాం పితశ్రాది దేహస్యావస్టా భే దేఒవి జన్మ 

నాశయోరఖావాదభేదో యుక్తం, చార్షాంతికే తు మృదాదినాశే నతి భటాదికం 
లు 

జాయత ఇతి జన్యవ నాశరూవవిరుద్ధ ధర వత్త్వాల్ కార్య కారణయారథెదో న యుక్త? 

ఇతి శంక లే__జశేతి. కారణస్య నాశాభౌవాచ్టేత్వసిద్ధిరతి వరిహరతి-నేతి. దధి 
ఇచ న్ని 7 కల క న కు ఈ ఘుటాదికార్యానిషిత ఆపన తీరమృచద దీనాం ప్రతిక త్వాన్నా శా సిద్ధిరిక్యర్థ 3. నను 

= జగతి అ అ ద 5 
యతశత్రాన్వ్ట యో దృశ్య లే తత్ర బాక్వ్టసదా క్స్ వత్రాంకురాదా వటబిజా దీనా మన్య యో 

ణ్ ళ్ సంచ ఇ ఇ సై నో 
న దృశ్య తే త వాతుస త్త్వ్వాద్వ స్త ఏన్నళ్వం స్యాదిత్యత అవా ---అదృశ్యేతి, 

— 

వాంతరో వచవయావచయాఖ్యాం తద్వ్య్యవవోర ఇత్యర్థ్య. అస్తూపదయావచయాలిం 7న 

తశ్రావ్యంకురా దౌ బచీజాద్యవయ వానామన్వయాన్న స్త ఏవ జన వినాశ కింత్వనయ 



446 రత్న వ్ర భాభూపి లే, శాంకరబ్రహసూ త్ర భా ష్యై [అ.౨ 

బలో బాయ్ న ఎ , వ అల గారు ఒగ ఇంక 9 పతాొన్ర చ్చుదసంజ్ఞ్లా. తత్ర దృగ్గన్లో చే దాంతరి ల్వన చఎదసతస్సత్త్యావ త్తి 

సత క్బాసత్త్యావ లిం తథా సతి గర్భవానీన ఉతానశాయినశ్చ భేద 
అగ లో ం హాల గల అ గ్ ర్ట వ్ర పృసంగ్యో, తథా చ బాల్యయావనస్థావి రెపువీ భేద వుసంగ ) పిత్రా 

జ Bae we or a ం వ స్గ్ 3 దివగవవోరలొ వవృసంగళ్చ ఎతన తషణభంగ వాద; వ్రతివదితవ్యః, 
యస్య తు వ్రునః ప్రాగుత్పక్రిరసత్కార్యం తస్య నిర్విషయః కారక 
వ్యాపారస్యాత్ , అభానస్య విషయత్యానువవ శ్రే, ఆకాళహనన 
కు యోజన ఖడ్జాద్య నే కాయుధ మఘ యు కివత్ , సవమవాయి కారణ లీ ౧ | ళు _0 

విషయః కారక వ్యాపారస్స్యాదితి చేత్, న, అన్యవిష యేణ కారక 
వ్యాపా శేణాన్యనిప్ప క్రేరతి ప్రసంగాత్. సమవాయి కారణనై ౪ వాత్తాతి 

యః కార్యమితి చేత్ న, తర్చి నత్కార్యతావత్తి. తస్తాత్ తీరా 
దీన్యెవ ద్రవ్యాణి ద థ్యాదిఖా సెనావతిష్యమానాని కా ర్యాఖ్యాం 
లభంత అతి న కారణాదన్య త్కార్యం నర్షళ లేనావి ళం కల్ప 

యితుమె త థాచమూల కారణ మేవాంత్యాత్కా ౮% తేన లేన కార్యా 

షు 

కారేణ నటవత్ సర్వవ్యవసో రాస్పదత్వం ప్రతిపద్యతే. ఏవం యు_శ్తేః 
కార్యన్య _ప్రాగుత్ప శ్తిన్సత్త్వమనన్యత్యం చ కారణాదవగమ్య తే. 

అదు సా చే అ ర్న అల డా ౪ జ్టైంత రా చై్చైతదవగమ్య తే, ఫూర్వ్వసూ త్రై అసద్వ సవ దెశినళ్ళబ్దస్యో 
దాహృతత్యాత్. తతో ఒన్యస్పద్వ నిపబేలి శ బళ్ళ బ్రాంతరమ్ “'సదేవ 

సోమ్యేదమ గ ఆసిదేక మేవాదితీయి మిత్యాది “తదెకఆవారనచేవే dE ™ Uy లి a® 
వస్తుఖేదానుమానం శతో౭సత ఉత్ప ల్సి; సతో నాళ ఇ త్యాశంక్య వ్యఖిచారమాహ 

ర ణ్ 9 నా ల - లి త త్రేదృగశితి, పితృ చే బాడ౭_పి ఛేదన త్ర్వాన్న వ్యషిచార ఇత్య త బాధక మావా=_వీత్రా 

దీతి. విలేచేతి. కారణన్య సర్వ కార్యే వ్వన్వయకథ నే చేత్యర్థః. న్వవశ్నే దోవం వరి 
వారక్ వరపమే |ప్రనంజయలి._ యస్య తు పునరితి, అసకళ్చ కార్యస్య కారక 
వ్యా పారా హీతాలెశయా శగృయత్వాయోగాదవివయ ల్వేఒపి నమృ'దా దేక్విషయళ్వం స్యా 
దితి శంక లే.._.సమవాయిీ-లి. సమవాయికారణాల్ కార్యం శన్నమభీన్నం వేతి విక 
ల్పా సద్యం దూవయతి--_ నేళ్యాదినా. ద్వితీయమాశం క్యేష్టావ త్తిమావా=.. నను వా 
అవాలి, 5 "౮ సృణామ వాంతర కారణానన్య త్వ ముపనంహారతి_తసాది తి, పరమ కారణో 
నన్యత్వం ఫలిశమావాశథా చ మూలేతి. అస త్కార్యవాటే ప్రతిజ్ఞాబాధస్సా 8 
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దమ గృఆనసీ దితి బాసత్పతుముపతీవ్య కభమసతస్సజ్ఞాయే తే త్యామీవ్య 
tr ( శ ర్ వ న్న న జాయ. లస 

సచేవ న మ్యేదమ గ్ర్రృఆన దిత్యవ థాన యతి, త ట్రైదంశ బ్బవాచ్యస్య 

కరస ప్రాగుత్స_త్తెస్సచ్చబ్ద వా చ్యేన కార కాన సామానాధిక కణ్బస్య 

అ శా ఒం ల ఇ రసం ఇ 

శూయమాణత్వాతి . సత్వ్యనన్య త్వ ప్రనీద్ధ్యతః. యది తు పాగు 

త్పత్రవసత్కార్యం స్యాత్పళ్చా చ్చోత్పద్యామానం కారణ సమ 

-చేయాత్ తదాన్య త్కార ణా త్యాత్ తత్ర “యేనా శ్రుతం భవతి 

సళ ఒర త్ ఆ ను ~ హే 

తీయం సృతిజ్ఞా పడితే సత్వానన్వ త్వావగ తే_స్తీ షయం 

సమర్థ లె. 

సూ. పటనచ్చ. ౧౯. 

యథా చ సంవేష్షితః వటోన వ్యక్తం గృహ్యతే కముయం 

జంగం © జం ద అ నాన్ వ ఆ ర్ ల 

వట: కిం వాన్యద్దవ్యుమితి స ఏవ పృసారితో' యత్సం పహ్టీతం ద్రవ్యం 

సవటవ వేతి ప్రసార శేనాఖివ్యకో గృహ్య తే. యఖథా చ సంవేష్షన 

సమ పట ప్రతి గృహ్య మాణో2 వినవి శిష్టా యానువిస్తారో గృహ్
యృతే, 

న వవ వ సారణసముయె ఐశిహా యామవిసారో గృహే న సంచషిత 
Ww రె టాం రె 

శ 2 ర్వ 

ఫ్ 

రూపాదనో్యఒయం వటప్తతొవవం తం తాషది కార ణావస్థం వటాదికార 

మస్పష్ట్రం సత్తురీ వేమకువించాది కారక వ్యా పారా 
ఫివ్య క్ష 

వ nD వ వ నకం ఇా_రణా 

గ్భహ్యతే అత స్నం వేష్టిత ప్ప సారిక టన
్యాయెనై వా స్ట్ గారో 

త్కార్యుమి త్ర స్టర్ట. 

దెతాగవా కేంతి దిత్యాహ యది తు ప్రాగుళ్ప త్త 

. ము ద్నిన కదువలబావవషనువలఛ్న్గమానత్వాత్ తతొ 
౧౯. కార్యముపాదానా ఛన్నుం లజ్జ వవ్య లభ్య స్ త్ 

ఒ౬.ధికవరిమాణ త్ర్పచ్చ మశకాడివ శశ ఇత్య త్ర, వ్యభిచా రార్భం న్యూక్మం౦-—-పటవ 

చ్చతి. వ్వితీయహేతోర్వ నఖిచారం స్ఫృుటయతి---యథా చ సం వేస్ట్ర నేతి, ఆఉయామో 

"ఊర మ్, చెర్స్స ఏ 
నను మృద్ధటొ ఖన్నా విలక్షణ పృ తీతివిషయ తాల్ భుటవటవతల్ ఇత్యు తై 

హొతోర్ష స్థఫిచారమావా 

యథా సంవేష్టిశప్రసారి తపటస్య విలక్షణ ప్ర తీలివిషయ కేజి న ఛేదన్తథా 

మెద టయూోరిత్సర్ల 8. 
లఘు బిగ 



మేన నిరుద్దపం కారణమా త్ర రూ-వేణ ప్ర్తమానేషు జీవనమా త్రం 

కార్యం నిర్భర తే నాకుంచనప్ర సారణాదికం కార్యాంతకం తేజే(వ 
ప్రాణఖేదేషు వునః వ్రృవృ త్తెషు జీవనాదధికమాకుంచన పృసారణాదిక 
మపీ శకార్యాంతరం నిర్వ ర్యతే. న చ పాణభేదానాం వ్ర భేదవతః 
(ప్రాణాదన్యత్యం సమిరణస్వభావావినెషాత్ , ఏవం కార్వన్య కారణా 
దనన్యత్వం అతళ్చ కృత్స్నస్య జగతో బ్రవూకార్యత్యాత్ తదనన్య 
త్య్వాచ్చ సర్భేబూ శతి ప్రతిజ్ఞా “యెనాశ్రుతం శ్రుతం భవత్యమతం 

మతమవిజ్ఞాతం విజ్ఞాతమిలి. 

సూ, ఇతరవ్యప చెశాద్దిల క్ర ద్ర 

ణౌదిదోహ పుస క్తీకి ౨౧ 
అన థా పున క్చేతన కారణపాద ఆతీవ్య తే. చెతనాద్ధి జగత్స) 

౨౦. తత్రైవ విలవీ ఆ కార్య కారిత్వం కార్యము పాదా నాద్భిన్నం, భిన్న కార్యకర 
శ్వాల్, సమ్మతవల్ , ఇతి హేతుమాళంక్య వ్యఖిచారమాహా నూ తృ కారక యథా చ 

(Su ' అడ ళు 9 వసం మస అల్లో ప్రాణాదీతి. ఏవంజీవజగతోర్భ)హానన్య త్వాత్ 'వ్ర,లిజ్ఞైనెద్ధిరితృథికరణార్జ ము నంహరతి 
త కచ అం వ అతశ్చ కృక్స్నస్వ్రేతి. ఇతి షష్టాధికరణం, 

౨౧. జీవాఖిన్నం ద్రైవాజగతా-రణమి తి వద౯ వేదాంకసమన్షయో విషయ; 
న యది తాదృగ్భహ్హా జగజనయేల్ కరి సాష్షనిషం నరకాదికం న జనయీణ్ స్వతంత్ర, జాలీ బ్ర 032 J) చేశనత్వాదితి న్యాయేన విరుద్ధ గతే నవేతి సంచేహే ఫూర్వో _క్షజీ వానన్యత్వముపజీవ్య 

నను కార్యము పాదానాద్భిన్నం, భిన్న కార్యకర త్వాత్సంమత వల్ ఇత్యుశ్తే, 
ఊహేతోర్వుఖివారమాహ___ 

చ ( ది యథా (పాణాయామాదినా నిరుద్ధం శృాణాపాణా స్టవనమా త్రం కార్యం 
నిహ్పాదయతి, అనిరుద్ధ స్వ్వాకుణాన ప్ర సారణాదికం కార్యం నిర ర్హయతి, గాతావతా 
Salt le తస్యా కార్య కారణ యోరనన్యత్వాద దై రత బ్ర హూసమన్వయే న 

న్న Ss ధ్ ఇ స e 
౨0 
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శ్రియాయామా శ్రీయమా ణాయాం పా తాకరణాద రురా దోషా; 

పన జ్యంతె, , కుత పితర వ్యవదేశాత్ , ఇకెకస్య శారిరస్య (బ్ర బ వ్లోత్త త్వం 

న్యుపదిళతి శ్రుతః “స ఆత్మా తత్త్వమసి సరత శరత ప్ర తిబోధ 

నాత్. యద్యా ఇతరస్య చ బ్రహణశ్శారి రాతృత్వం వ్వపదిళతి 
( 5 ద అద Yan దూర య్యా ఈ తత్చృృసష్ట్యా త చె వాను ప్రావిళ దితి. సృష్ట రే వావికృతస్య బ్రైహూణః 

కార్వాను ప వేశేన శారీరాత త్య ప దర్శనాత్. “అనేన జీవేనాత నాను 
తాళ ఆ ఎర! వ 

పవిశష నామరూవే వ్యాకరవాణేితి చ వరా దేవతా జీవమాత ళబ్లేన 
గ తి i తి 3 ౨ 

వ్యపదిశ ౦లె న బ్రహాణో భిన్న శారీర wre దర్శయతి. తేస్తాద్యద్భ్బ)హ్లూణః 

అస కక డా వ య o ఎల 5 నష్ట్ర్రత్యం తచ్చారిర స్యై వత్యతసృ్రతం త్రః కరా స హితమేవా 

త నః సౌమనస్యకరం కుర్యాత్ నాహీతం జన్మమరణజ రారో గాద్య నే 

కానర్గజాలము. నహీ కశ్చిదపరతం త్రో, బంధనా'గారమాత్తనః కృ త్యాను 

వ్రవిశతి. న చ స్యయమత్వంతనిక్యలస్పన్న త్వంతమలినం దెహమాత్మ 

తనో వేయా త్కృుత మపి క థంచిద్వద్దుఃఖక రం తదిచ్చయా జహ్మాత్ 

జీవదోమో బ్రహ్మణి పృసక్యేరన్నితి శూర్వపక్షనూక్రం గృహీత్వా వ్యాచ ష్ట్రేఇకర 

వ్యపదేశాది త్యాదినా. ఫూర్వవక్నే జీవాఖిన్నే సమన్వయాసిద్ధి: సిధ్ధాం కే తత్సిద్ధిరితి 

ఫలం, హి శాకరతణోక్య్ట త, నఖ్ వ్యత్యా సేనాహితకర ణం దోపో వ్యాఖ్యాత ఆదిష 

దో కం భ్రాంత్యాదికమాపొాదయతి----న చ స్వయమి త్యాదినా, 

ఫూర్వం "కార్యస్య కారణాదనన్యత్వ మేకవిజ్ఞానవ్ర, వ తిజ్ఞాసిద్ధయు సమర్శి కమ్ తర్హి 

'లేవైవ న్యాయేన జీవ బ ద్ర వాణోరవ్య ఛే దాజ్జీవధర్తా హరోకరిణాదయో బ్రహ్మణి పన 

చ్యేరన్ని తాకే వసంగక్యేదనూహ 

ఫలం తు ఫూర్వవత్ , యది బ్రా జగజ్జ్ఞనయేల్ , న తర్హి స్వానిష్టం జనయే 

దితి తన్కేణ జీవాభిన్నం బ్రవా జగదుపాదానమితి (బ్రువన్సమన్వయో విరుధ్యతే 

న వేతి సంచేహే, ఫూర్వః వకుః ఇకరవ్యవబేశాత్ ఇతరస్య జీవస్య తత్త్వమస్యాది 

నా బ బ్రవ్యాశ్వవ్యవదేశాత్ , ఇతరన్య ౭ బ్రవాణో వా “అనేన బీవేనాత్య నానువ్రవిశ్య" 

ఇత్యాదిణా శారీరక్వవ్యవదేశాల్, బ్రవ్యాకాః సృష్ట లేప జీవనైైవ నృష్ట క్వాల్ 

హి తాకారణాదిదోష వన క్షి; నష్వు స్థ త్యా సేన అహితజరామరణాదిబహువి ధానర్థ కరణ 

రూవదోషస్య వ, త్ర న్ , న చేతన లే క్వే నానిష్ట్ర జగజనక త్వా 

యోాశగాదు కన మా నిరుధ్నుత ఇతర 9, 

గ్ర్7 ' యా భి ఇ 



450 రత్న ప భాభూపి, తే, శాంకరబ్రహనూత్ర భాజే [అ. ౨, 

సుఖకరం చోపాదదీత, సృలెచ్చ మయేదం జగద్బింబం విచిత్రం విర 

చితమితి, సరో పీ లోకః స్పష్టం కారం కృత్యా సృరతి మయేదం 

కృతమితి. యథా చ మాయావీ సయం స్కనారితాం మాయామిచ్చ 

యా౭ఒనాయాసెనై వోవసంహరతి, వవం శౌొరీరో౭వీమాం సృష్టిముప 

సంపహాచేత్ , సకీయమవీ తావచ్చరీరం శారీరో న శోకో త్యనాయానే 

నోవసంహ రుమ్. ఏవం హత క్ర యాద్యదర్శనాదన్యాయ్య్యా చేతనాన్ 
ఎకి 

జగత్స కి క్ర యేతి మన్యతే. 

సూ. అధికంతు భేదనిక్షశాల్ . ౨౨, 

తుశబ్లః వతం వ్యావ వయతి. యత్స్పర్వజ్ఞ 0 సర్వ్యళ్ క్రి బ్రహ 

నిత్యశుద్ధబుద్ధము._ క్షస్వభావం శారీరాదధిక మన్య _త్తద్భయం జగతస్బ్ర 

షు ట్రూమః. న తస్మిక్ హీతాకర ణాద యో దోషా; వ్రసజ్యం తి, న 

పొ తస్య హతం కించిత్క. _రృవ్వమ స్కీ అహీతం వా వరిహా _రృవ్యం, 

నిత్యము _కృత్యాత్ . నచ తస్ట జ్ఞ జాన ప ప వృతిబంధళ్ళ్శ క్రి పృతలిబంధోో మా 

క్యచిదవ్య స్త్రి, సర్యజ్ఞ శ్యాత్సర్వళ _క్రిల్వొచ్చు. శారీర స్త ్యనేవంవిధం 

తస్తి౯ వ్రనజ్యం లె హితొాకరణాదయోా దోపూః నతుతం జగత్స) 

ష్టారం ట్రూమః. కుత ఏతత్ ఛేదనిచ్దేశాత “ఆత్తావా అనే దృష్టన్య 

శ్నోతవ్యో మంతవో స్ నిది థశ్వాసతవ్యుః సోజన్వేష్టవ్యః న సావి జిజ్లా 

సీతవ్యః సతా సోమ్యు తడా సంపన్నో భవతి శారీర ఆత్తా ప్రాశ్షేనాత 

శయ్య ర _౨_9, జీ వేశయోర భే దాజ్జీవగత దోషా) బ వాణి స్యుః బ్రవగ తౌశ్చ స్ఫషి 

సంవోరసర్వజ్ఞ త్వాదయో గుణా జీవే స్యుః, న చేష్టావ త్తి? జీవస్య స్వశరీరేఒవ్ సంహార 
షా లు -౨ 

ద గో ౧ పావ్, సామర్థ్యాదర్శ నాదితి ప్రా సిర్ధాంతసూ త్రం వ్యాచ ప్రై---తుశబ్దఇత్యాదినా, జీవే 

శరయోర్లోకే బింబ వ తిబింబయోరివ కల్పిత భే దాంగీకారాద్షర వ్యవ స్టేతి సీదాంత 
లం ల థ- య య 

గ్రంథార్థః. యది వయం జీవం సృష్టారం బ్రూమః తదా దోషా? పృనజ్యం లే నతు 

వీవం సూర్వవకే సిస్టాన్తలా 

తు శబ్దః ఫూర్వపత వ్యావృ త్త స్టర్ధ8 యతః శారీరాదధికం సర్వజ్ఞం సర్వశ క్రి 

జగదు పాదానం సృష్ట చేశీ బరామకా అతో న హశాకరణాదిదోన 
8. కుతక్కి 'భేదనిర్డేశాల్ “ఆత్తా వా అనే ద్రష్టవ్యః ఇత్యాదిశా కల్పిత 
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నానారాఢఃి ఇ త్యేవంజాతీయకః క_ర్హృకర్తాదిఖేదనిర్దేశో జీబాదధికం 

జ క న 9S ఆ ర్) చ్రిష దర్శయతి. నన్వ భేదని న్దేశో వి దర్శితః తత్త (మన త్వెవంజాతీ 

యక్క, కథం భేదా ఖీదా విరుద్ధ" సంభవతః. నైవ ధోవు, మహాకాళ 

ఘటా కాళ న్యాయేనోళభయసంభవస్య తత్ర, తత్ర, ప్రతిషఘ్రాపిత త్యాత్ . 

అవీచ యదా తత్త్యమనీ త్యేవంజాతీయ కేనా భేదని స్టే నా భేద; వతి 

బోధితో భవతి అవగతం భవతి తదా జీవస్య సంసారిత్యం బ్ర 

స్రృష్ట్ర త్వం: సమ_స్తస్య మి థ్యాజ్ఞ్హనవి జృంభఖతన్వ అదవ్యవపోరస 

సమ్యు గ్రా నేన బాధితత్యాత్ , తత్ర కుతవవ సృష్టిః కుతో వా హితా 

మా 
—2 

ష్ లో 
3 

కరణాదయో దోషాః, అవిద్యా ప్రత్యుపస్థావిత నామరూపక్ళత కార్య 

కరణసంభఘాతో పాధ్యవి పేకకృతా పా శాంతిః పా తాకర ణాదిలమేణ 

స్పంసారో నతు పరమార్థత్*౬_స్తత్వసకృదవోచామ. జన్ఫమరణ 

చ్చేదన భేద నాద్యభిమానవ దేవ, అభాధితెతు 'ఖేదవ్యవవో నే “స న్వే 

స్ట్రవ్యస్పవిజిజ్ఞాసితవ్యు వ్ర త్యెవంజాతీయశేన ఛేదని-ర్టేశెనావగమ్యమా 

నం బ్రహణోఒధికత్యం హితాక రణాదిదోప ప్రస_క్తిం నిరుణద్ధి. 

సూ, అశాదివచ్చ తదనుపప ట్ర, ౨౩, 

యథా చ లోకే పృథివీతసామాన్యాని( తానామప్యశ్ళ నాం 

కం ర్రుకు ఇత్యన్వయః. కించా ఇదజ్ఞానాదూస్థ పం నా పొషా ఆపద్యం ల ఫూర్వం 

వార నాద్యఇత్యాహ---అపచేతి. ఉక్తం మ థ్యాజ్ఞానవిబ్బంభితళ్వం స్ఫుటయతి---అవి 

చేతి. కర్తృ త్వాదిబుద్ధిభర్యాధ్యా సే చెహధర్తా ధ్యానం దృష్టాంశళయా తి జచ్చే లి, 

ద్వితీయం చ, క్యౌవా--అబాధి లె త్వితి, జ్ఞానాదూర్ణ ఏం (సృవ్హృత్వాదిధరాణాం 

బాథాత్ పూర్వం చ కల్పిత భేదేన వ్యవస్టోవవస్తోర్న కం చిదవద్యమి త్యర్థ రి. 

౨౨౩. నన్వఖండై కరూపే (బహణే కథం జీ వేశ్వర వై చిత్ర నం కథం చ 

త త్కార్యవై చిత, బ్రమత్యనువప_ట్టిం దృష్రార్యతెక పరిహరతి సూత, కారక అశ్తాది 
ty 0 

ణ్ శీ 2 అద | కం . క భదస్య ప్యవబెశాల్ , న హి నాణో నిత్యము _క్షస్న హితమహితం చా కించిళ్స 

మస్తీ యేన హి తాకరణాదిదోవ, 3 uO క కల్పిత భదమాదామైవ సర్వస్యా 

సాంకరో్యోపవత్తీరితి 'తొత్పర్యమ్. 
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శేచిన్న హోరా మణ యా వజవై డూ డ్యాద యో న్యె మధ్యమవి ర్యా 

స్పూర్య కాంతెద యో న్యే వసాణా న్స వ్రనాయసప్ర వ మెవణా రః 
పాహాణాః ఇత్వ నేకవిధం వైచిత్రం దృళ్యతె. యథా 'సైకవృథివీవ 
పాశ యాణామపి వీజానాం బహుువిధం వతి త్రవువృఫలగంధర నాది 

నెచి దొత్వ్య్యం చందనకిం పాక చంవ కాదెషూవలభ లే యథా వైకస్యావ 
న్నరసస్య లోహీతాదీని శేశలోమాదీని చ విచిత్రాణి కార్యాణి 
భవంతి, ఏన మేకస్యావి బ్రహ్వణో జీవ ప్రాజ్ఞ షృథ_క్టషం కార్య 
టైచి త్రం చో పపద్భత రతి అత _స్రదనువవ త్త. హా సవరికల్పిత్వోషానుప 

వత్తిరత్యర్థ శు లెళ్ళ ప్రామాణ్యాచ్వి కాంస్య చ వాచారంభణ 
మాత తృక్వాత్ నన్న దృశ్యఖొపవై పచిత త్రోవ చ్చేత్యభ్యుచ్చయః. 

LAA 
సూ. డఊససంహో రదర్ననాన్నళతి 

చెన్న డర వద్ది. ౨, 

వేతనం బ్ర హె హాకముదడి ద్యితియం త, "కారణమితి యదు కం 
న ఈ 

వచ్చేతి, క్రింపొకో మవాతాళఫలం, తత్త త్కార్యసం స్కారరూ పానాదిశ క్రి భేదా 

చైస్టచిత్ర్య్యమితి భావః. సూ శ్రస్థచ కారార్థ మాహ---శ్రు తేశ్చేతి, బ్రహ జీవగతదోవ 
వల్ , జేచభిన్న త్యాజ్జీవవది త్యాద్యనుమూనం న్పతకః వ వ్రమాణనిరవద్య త్యాదిశ్రు తిచాధితం. 
కించ క ర్హ త్వభో క్ష  త్వాదివి కారస్య మిథ్యా శ్వాజ్లపపై న్టవ తావద్దోపో స నా స్తీ కుతో 
బింబస్థానీ యస్యా శే శషవి శేషదర్శిన; వర మేశ్వరస్య దోహ ప్రస క. యత్తు బ్రవాన 

విచిత, కార్య పృక్ళతి, వీకరూవత్వాద్వ్య్యతిరేకేణ మృ త్తంత్వాదివదితి, తన్న, వీక 

రూపే స్వవ్నదృళి విచిత శ్ర దృశ్యవన్స్తు వై చిత, దర్శ నేన వ్యఖిచారాదిత్యర్థః, తస్థాల్ 
వ సృశ్యగభిశ్నే బ్ర బ హూణి సమన్వయస్యావిరోధి ఇ సిద్ధమ్---ఇతి స _వ్పమాధికరణక్. 

అర. వ పసంహారదర్శ శాశ్నే లి చేన్న ీరవద్ధి అనహాయాద్భ )వాణే జగ 

నచ్వేకరూవబ వాణో జగత్యా_రణ క్వే వ్యవ వై త్ర షం న స్యాదితి దోషం 
హాం లేన వరిహరతి.._ 

వకవృథివీజన్యానాం యథా ఆశ్ల నాం వజ, వెడూర్యాది భేచేన వై చిత్మమ్, 
తథా (వా కార్యాణాం స్వరూవవె చిత్ర, సం యుజ్య తే, ఆత _స్తదనువపత్తెః తన్యోక్త 

దోషస్యానువవ త్తిః. కస్తాల్ జీవాఖిన్న బ్ర వావాదినమన్య యో న విరుధ్వత. ఇతి 
సీమ్, 
gn 
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తన్నోవపవద్య త, కస్తాదుపసంహారదర్శనాత్ . అహ హి లోశే కులా 
లాద యో ఘట వటాదినాం కరారో మృద్దండచ క్ర కసూతస త్ర సలీలాద్య నెక 

కార వోవనంవాో ెలీణ సంగృహీత సాధనాసంతః తక్తొత్కార్యం కురా(ణాః 

దృశ్యంతే, బ్రహ చాసహాయం తవాభిపై తం, తస్య సాధనాంతరా 

నుపసంగ్ర హౌ సతి కథం ప్రష్టృక్వముపబొద్యేత, తస్తాన్న బ్రహజగ 
త్కారణమిత్ చేత్ నైష వ యత; మీవద్ద ఏవ్యస్యభావవి సేపూ 

దొపపద్య త. యథా హి లోశే వేరం జలం వా స్వయమేవ దధి 
హిమకరశాడిభావేన పరిణమలతే అనవేత్యు బాహ్యం సాధనం తే 
వోవపి భవిష్నతె. నను ట రాద్యవీ ద థ్యాదిభ "వన పరిణముమూనము 

వేషముత వవ బాహ్యం సాధన మౌ హ్య్యాదికం, కథ ముచ్య లె వ్ 'వస్ట్రీతె, 

వైషదోప3, స్వయమవి హీ తీరం యాం చ యావతీం చప తోము 

మా, తామనుభన లెవీ క్యాథ్య లె తెౌ్టబ్లూ్యాదినా దధిఖెవాయ. 
Cn 

త్సర్డం బ్రువక సమన్వయో విషయ$. న కిం యదసహాయం తన్న కారణమీతి లౌకిక 

ఎ డా ర ఆయ్ ఇగ వే. చ డాం ణం అ వాక న్యాయేన విరుద్ధ స్థలే నవేతి సందేహే పూర్వవకా పాధికణీ వో దాద్భ)హ్మణి జీవదోహాన 

సజ్బింకఇత్సు క్షం, పసం ప్రత్యు పాధితో 2వ విష్ కృసృ బ్ర బి వాణక శ్రర కాదికం సహా Ce 
కారి చాస్తే ఈశ్వరనానాత్వ్వాభావాదితి వ ప్రశ్యుదావారిణేన పూర్షత సూత్రాంశం 

వ్యాచ షే వేతనమిత్యాదినా. ఫలం ఫూర్వవత్, శారకాణామువసంహారో మేళనం, 

ఉక్త న్యాయన్య శేరాడా వ్యభిచార ఇతి సిధ్ధాంకయతి_నై పఇతి. శుద్ధస్య బ్రృహుణో 

౬. కారణత్వమిప్ర మేవ విశిష్ట స్యేశ్వరస్య తు మాయెవ సహాయ ఇతి భెవేనాహఎ్ల 

బాహ్యామతి. వీరస్యా ప్యాతంచనాదిసహా యో. స్తీళృసహాయత్వ ాతోర్న వ్యసచార 

ఇత్యాకంక్య సహాయాభ్రావేఒపి యస్య కస్యచిశ్చరంణామస్య ఊరే దర్శనాద్వ్యభఖిచార 
తాదవస్థ ్యమిత్యాహనన్వి త్యాదినా. తర్హి సహాయో వ్యర్థ స్తత్రాహ చే క్వాథ్యతబతి. 
ప. 

పూర్వమౌావ పాధిక జీవ దాద్ధి తాకరణాదివోమో నా సేతు కమ్, సంవుత్యు 

పాధితోఒపి (్రైహణొ విఛక్తం కరణాదికం నాస్తి ప్రవనానాళ్యాభావాదిలి 

కు పృత్యుదావారణసంగ శే లృవమాహ, అ వాలి 

అష అధికారి త న ం Fe మోగా ర " eB eG STN గక ఫలం తు ప్ర ర్పవత్ న్ బ్రా కా బాూదానం కర్త వ్యౌాఆనహాయ ఆ వళ్సంమ 

వ ల అ ్ష 9 అద్య లౌ న అడ సం్ర్రత్యు పాధితోఒపి విభక్తం బృవాణఇత్కి ఏభక్తాద్మ్రావాణఇతి చపా 

* శ్వార్యతఇతిపాకే. వ్యా. త్వార్భతఇతి. నను త్వార్య తే శీరం .దధికె వాయ 
ఎ య్యుంకార్యతఇతి కిమర్థం కల్ప ప్రత్ ఇతి. 
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యదిచ సయందధి భావనీలతా న సాన వొస్త్యూదినావిబలాద్దధిఫభావ 

మావద్యేత. నహి వాయురాకాశో వొబ్ఞ్యాదినా బలాద్దథిఖభావమా 

వద్య లె సాధనసామగ్వా చ తస్య వూర తా సంవద్య తే. పరివూర్జ్మ 
శ క్రికంతు బహ్హా న తస్యా నేన కేనచిత్చూర్ల తా సంపాదయిత వ్యా 

శ్రుతళ్చాత్ర భవతి “న తస్య కార్యం కరణం చ విద్యతే న తత్త 

మళ్చాభ్యధిక శ్చ దృళ్వలే పరాస్య శ క్రిర్వివిథై వ శ్రూయతే సళ 

వికిజ్ఞానబల క్రి యాచి బ్రతి రహ్హామస్యాన ఫై ఎ హణో విచిత్రళ క్రి 

యోగాక్ “కే రాది వెవద్వి చి తః పరిణామ ఉప వద్యలే. 

సూ. చవాదివదపి లోకి, ౨౫. 

స్యా దేతత్ , ఉపపద్య తే టీరాదీనామచేతనానామన వే వ్యాపి 

బాహ్యాం సాధనం దథ్యాదిభావః దృష్ట తా(త , చేతనాః స్రునః 

నను శ్వాథ్య తే శ్నీరం దధిఫెవాయి సష్ట్రమితి £మర్భం కల్ప వ్ స్వతోఒశక్తం వీరం 

సవోయేన శ క్షం కీ (యత ఇతి కిం నస్యాత్త క్రత్రాహయదివేతి, శ క్తస్య సహాయ 

సంవదా కిం శార్యమిత్యత్రావా సాధ నేతి. సహాయవిశేపాభావే కళ్ళ్చిద్వికార; 

తీరస్య భవతి, కర్రనంచన ప తేపౌస్త్రాభ్యాం తు తస్యోత్త మదథిభావసామర్థ్యం 
వ్యజ్యత ఇత్యర్థః. తర్హి డివ్యంజకో2పీ నహాయో బ్రవాణో వాచ్య స్త స్తత్రాహ-ాపరి 

ఫూన్తేతి. మాల మిత్యర్థః. తాదృశశకా దానమాహ శ్రురేశ శ్చేతి, 

౨, నను బ్రృవా న కారణం చేతనల్వె సత్యసహాయత్వాల్ మృచాదిళూన్య 

కులాలాదివదితి న శ్నీరాదా వ్యపిచార ఇతిసూ త్ర, వ్యావర్త్యాం శంకామావా_-స్యా దత 

తవదితి న్యాయేన అసహాయాద్భ)వ్యాణో జగత్సర్షం (బృువన్సమన్వ యో విరుధ్య తే 
న వేతి సందేహ ఉపసంహారదర్శనాల్ లోకే కులాలస్య కర్తుః దండచశక్రాద్యువ 
సంహారదర్శనాత్ , మృదో వా ఉపాదానస్య స్వభిన్న కులాలాదిసహాయ దర్శ నాల్ 

కదుభయాదిలక్ష ఇస్య బ్రహ్మణో న జగత్క_ ర్భృత్వముపాదానత్వం వా సంభవతి. 

అకః సమన్వయో విరుధ్యత ఇతి చేదితి పూర్ణః వత, సిద్ధాంశస్తు- తీరవద్ధి హి శబ్దో 
హాక్వర్థః, యథా లోకే శ్నీరం చావ్యాసాధనాన్యనే అత్య ద ధ్యాకానరేణ ణమ లే, 

తద్వద్భగహాకి, (శుతిరపి బ్రహ్మాజో౭సవ హాయన్య కార్యకారిత్వం దర్శయతి ' 'న తస్య 

కార్యం కరణం చ విద్యతే” ఇతి. ' 
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కంలాలాద యః సాధనసామ గీ గ్రుదుపే మ్రైవ తస్మై త్న కా రార్టియ 

వన రమూనా ద శంతే, కథం బ్రహ చేతనం సదసహాయం ,పవ శే 
లి ర 

త్త "చేవాపివదితి ట్రూమః. యథా కోశ దేవాః వీతళర బుషయ 

ఇత్యేవమాద యో మహో ప్రభావా* శ్చేతనా అపి సంతోఒన వె మెెవ 

కించి దాహం సాధన మైశగర్యవి శేవయోగాదభి ధ్యానమాత్రే, ఇ స్వత 

ఏవబవాూని నానాసంస్థానాని న్ ద్రీరాణి పాసాదాదీని థాదీని చ నిర్మి 

మాణా ఉపలభ్యంతే' మం త్రార్గవా చేతహాసపురాణ ప్రామాణ్యార్. 

తంతునాభ శ్చ స్వత ఏవ రురు సృజతి, బలా కాబాంతరేణై వ 

శుక్రం గర్భం భే క్లే, పద్మినీ చాన వేత్యు కించిత్స్రస్ట్థాన సాధనం సరో న 

రాక్ సరో౭ నృ నరం ప్రతిస్టతే, ఏవం చేతనమవి బ్రహ్తాన పె మై వ 

పాష్టిం సాధనం స్వతపవ జగత్ స సృతుర్ధితి. స స యది ర్రుయాద్యవతే 

త. ట్ర హణో దృష్టంతా ఉపాతా నే డార్తాంతి "జ్ బ్రహూణా 

సమానస్వభావా న భవంతి, శరీర మేవహ్యూ చేతనం చెవాదినాం శరీ 

రాంతరవిభూత్యుత్పాద న ఉపాదానం న తు చెతన ఆర్త, తం తు 

నాభస్య చతు ద్ర తరజంతుభ తు, ణాల్లాలా 8 తినతామావద్యమానా 

తంతుకర్కవతి. పాశా చ _స్రవయిత్ను రవ స్ట్ వ్ర నణాద్దర్భం ధ్ శై. పది నీ 

చ చేతన ప్రయుశక్తా సతీ అచేతనేనై వ కరిలేస సరో న్తరాత్ సరో "నర 

ముపసన్పల్ వర్హీవ వృతం, న తు సయమేవాచే చేతనా సరో= న్హరోవ 

సర్బ్పణే వ్యావ్రియతే, తస్తాన్నె కే బ్రహ్మణ దృబ్రైాంతా వ్రత తం 

దితి.త తస్యాపి హేతోచ్చే వాడె వ్యభిచార ఇత్యాహ--- బే వాదివదితి. లోక్య కేజ్ఞాయ తే. 

ర్ఞో౭చేశేతి లోకో మంత్రార్థవా దాదిశళా స్తం వృద్దవ్యవహారశ్చ, అఖిధ్యానం సంకల్ప. 

లను డేవాద్యూర్డ నాధాంకద్భప్పాం లేవు కర్ శేను చతనక్ష్టం నా స్తీ బల లాకావద్ది సీ చేతన 

యోర ర్రర్భ ప్ప కు గ్థానక ర్త ర్వా మేఘశబ్దశ్శరీరంచసహో రూ పీతి, అతో వశిస్టహాతోర్న 

వ్యష్శిచార ఇతి శంక తేన యది బ్రూయాది త్యాది నా. .వ్యఖిచారో ఒ స్త వీని వకివారతి= 

నను వేశన ల్వే సతి అసహాయత్వం యూతుః. ఆతో న &శే వ్యభిచార ఇత్యా 

శంక్య చేతనదృష్టాం లేన కస్ట వ్యఖిచారమావా.-- 

లోక్య లేఒనేచేతి లోక శబ్దో మంత్రార్థ వాచేతివో పురాణాది తస్మిన్ 

యథా చజేవాః పితర బుషయ ఇ ల్యేవమాదయశ్యేశ నా? స స్వీ సామ్థ్యళననా శ 



456 రత్న ప్ప వ భాభూషి లే, శొంకర ట్రహనూ త్ర భావే పరి (ఆఅ. ౨. 

రో పలి ట్రూయాన్నాయం దోష 4కులాలాదిదృఖ్టూంత వై లకు ఇమా త్రేస్య 

వివతుత త్యాదితి, యఖథాహా కులాలాదినాం చసమానె చే చేతన త్వ కులా 

లాదయః కార్వారంఖే బాహ్యం సాధనవువేతంలే న చేవాదయః, 

తథా బ్రహ చేతనమవి న బావ్యాం సాధనమవేవీవ్యుత ఇత్యెతావత్ 

వయం దేవాద్యా డాహర ఇన నివకుమ్మ, తస్థాద్య కై కస్య సామర్థ్యం 

దృష్టం తథా స ర్వెహో మేవ భవితుమర్షలితి నాన ప్పి కాంత వత్వఖి 

పాయః. 
లో 

సూ, కృల్స్న ప్రస కరీ 

రవయవత్య్వశ బకోపో వా, ౨౬. 

చేతన మేకమడితీయం బ్రహ టీరాదినడ్లేవాదివచ్చాన వేత్య 
న! ల ల! a oS సూ త్ » 5 — 

తం చతిద్రూయా దిశి. ఆయం దోష? దృష్టాంతవై షమ్యా ఖ్యః, అత, హి సూతే” 

చేశనక్షమహాంధీ విషయత్వ రూ భం చిత్తా దాతా వన్న దేవా ధారణం గ్రాహ్యాం న తు 

ముఖ్యాత్తశ్వం, తవ కలాలదృష్టాం తే సాధనవై కలాగాపతేః. అనవాయత్వ్వం చ చేత 

నస్య స్వాతిరి క్రాతుశూన్యత్వం తదుభయం టేవాదిష్వ స్తేతి వ్యభిచార చేవాస్య 

స్వాంత; పా తి తేన స్వాతిరి కత్వాభౌ వాల్. త థా-చ కులాల'వై లక్షణ్యం 'చేవాదీనాం 

వియదాది కార్యే స్వాతిరిక్తాన పేత తాల్ దేవవైలత్షణ్యం (వాణో దేవా స్యావ్య 

సేక్షణాత్ నరబేవాడీనాం కార్యారం భే నా_స్ట్వేకరూ పా సామ సీ, శ్రూయతే హా 

మహాభారతే శీ శికలిప్తోని సంకల్పమా్రై, ఆ ద్రైపద్యాః పటపరంపరోత్న త్రి, అతస్సిద్ధ 

మసహాయస్య్యాపి చి హుణక కారణక్ష్టనేఇక్యప్పమాధికరణక్, 

అ న Fs ౨౬, కృత న ్రష్నరవయపక్వళబ్దకా పా వా.తీరదృష్టాం వెన ట్ర 

జె 3 ద వర జ్య మోతి బ్ర, మోత్స త్య ఫూర్వవ మె, RPE శా శాత వివర్షోో న వకిణామ ఇతి నిర్ణ 

యార్భమి డమధికరణమితి ఫూర్వాధికర జేనో త్రరాధికరణస్య కార్యత్వ్టం నంగతిమాహ ---- 

చేతనమితి, నిరవయనాద్భవ్యణోే జగత్సర్తం వదక సమన్వ్వియో విషయక న కిం 
వ ౧ 

వాపరిణా 
శీ 

రం బాహ్యుమన పేతు సంకల్పమా లై, తవ నానావిధ కార్యక ర్తార ఊఉవలభ్యం జే 

తద్వదృ)హావ్యసహాయ మేవ జగదు పాదానం కర్తృ చేతి తద్వాదిసమన్వయో న విరు 

గత ఇతి సీధ్రమ్. ధ్యత ఇచ బద్ధ 
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కో 

సపాసార వరి 

'బాహ్యుం సాధనం స్వయం వరిణవువమూనం జగతః కారణమితి స్ట్రతం: 

శుద్ధయే తు ఫ్రునరాతేవతి, కృత్స్న ప్రస కి; _కృత్చ్నస్య 

" కార్యరూ వేణ పరిణామ ప్రాప్నోతి, నిరవయవత్యాత్ . 

బ్రహ పృథివ్యాదివత్ సావయవమభ విహ్యుత్ తతోఒసై క దేళః 
ఇ క్యా ద్ అల 4 
పర్యణంస్వత, వక దేశ క్చావాస్థాస్యత, నిరవయవం తు బహ శ్రుతి 

భో్యోఒనగమ్యులే ోనిష్క_ళం నిష్క్రియం శాంతం నిరవద్యం నిరం 

జనం. దివో్యో హ్యమూ_ర్మః పురుషస్ప బావో భ్యంతరొ హ్వజః 

“ఇదం మహ ద్య్భూతమనంతమపారం విజ్ఞానఘన వవ సవషనేతి నెత్యా 

ee 3 | శ్ లత షం A 0 
త స్థూలమనణ్య త్యా డ్యాభ్యసృర్యవి ఇప ప్రతి పే.ధిసిభ్య్వుః. తత 

వై ఏక దేశ పరిణామాసంభ వాత్. కృత్స్న పరిణామ పృసక్షె సతాం 

మూలో చ్చేదః పసళ్వేత దష్టవ్యతొ(పదిశానర్ధక్యం చావద్యేత, 
bh WJ Ue థ్ < 

అయత్నద్భష్టత్యాషత్ కార్యస్య, తద్వ తిరి !క్షన్య చ బహాణో ఒ 

యన్నిరవయవం తన్న పరంణామాతి న్యాయేన విరుధ్య శే నవేతి సందేహ విరుభ్యత 

ఇతి పఫూర్వవతసూ త్రం వ్యాచ ప్రేలాకృ స్పెన్నతి. (బాహావరిణామాతి వద తౌ వక్తవ్యం 

బు వా నిరవయనం సావయపవం చా? ఆ జ్యే సర్వస్య బు వాణక వరిణామాత నా సీతి 
జీ ల లే థి 

శ ౮ ఆప్ _ స్పా గదిత్యు క్షం వ్యతి బేకదృష్టాం తేన వివృణోతి--యది బబ, హేత్యాదిశా.. పరిణం 

స్వత వరిణతో ఒభవిమృత్. , నీకచేశశ్చావాస్టాన్యత అవరిణతో ఒ౬ళ్ళవిష్యత్ , ఉక శ్రుతి 

భో నిరవయవ త్వ సిద్ద ఫలితం దోషమావా=కశతశ్సేతి. యదా పరిశణామవ్యతిరేశేణ 

లచ = . ఊడ ష్ "ఇ యన్ 

మూల బ హాతొ నాసి తదాతా ద ప్రవ్య ఇత్యుపదేశ్ ఇర్గ కూన్యస్సా దితి దొహోంక 

అద ఆజం రమూహా--- దష ప్యెతి. బ వాణక వరిణామాత నా జన నాశాంగీకానే “అజో౭మ 
లు ల — — 

పూర్వం తరాదిదృష్టాంతకథ నేన బ్రవ్యాణః వరిణామి క్వ భ్ర మోత్చశ్తేః శన్నిర 

సనమ నేన క్రియత ఇతి కార్యకారణఫావసంగ క్యేదమాహ, 

ఫూర్వాధికర ణస్య భృ మోత్చాదకత్వ మేవ కారణత్వమ్్ నతన్య కార్యత్వమితి 

బోధ్యక్. ఫలం తు ఫూర్వువత్ . సావయవనై సవ నానాకారేణ పరిణామ ఇతి 

న్యాయేన నిరదవయ వాద్భ్రవ్యణో జనళ్ళర్ణం బ్రువన్స మన్వయోః విరుధ్యతే న వే 

సంజేహే, ఫూర్వః వఠత$---సిస్ధాంతీ హ్ (వప్రవృఃలాకిం బ్ర్రవ్తా నిరవయవం పరిణమళలే 

బృవ్మాణః కార్యాకారేణ పరిణామ పున, సావయవం చా, ఆచ, కృ్చళ్చష్నన్న 

తతశ్చ కా ర్యాతెకి క్షం (బవ న స్యా ల్, ద్వితీయే తు, కృృత్సన్న వ,సక్తిర్నా స్స్, వకాం 

లగి 



458 రత్న ప్రభాభూపి. తే, శాంకర బహ్మనూత్రభామ్యే (అ. ౨ 

ఖాచాత్ , అజ త్యాదిశ బ వ్యాక పళ్చ . అజై తద్దోపపరిజి జిహీర్ష యా సావ 

యవ మేవ ద్ర వాభ్యుపగ మ్యేత, తథాపి యే నిరనయవతేషస్యి ప్ర వతి 

పాద కాళ్ళా ఉదాపహృశా_స్వె సె పృకుపెర్టియుక సానయవ'తే§ చాని 

తత్వ, నంగ ఇతి సర్యథాఒయం వతో న సఘుటయితుం తోకస్టితే 

ఇళ్య్యాయువతి 

శ్ర తెస్తు శబమూలత్వాల్ . ౨౭౬. 

కుక జన మేపం వరిహరతి నఖల్వస్మ త్స కన్చిదపి దోహా స్తీ. 

న తావత్కృృత్న్న ప్రన_క్లిర_స్ట్ కుతః శ్రుతె. యథైవ హొ బృహ 

ణొఒనస్థానం శ్రూయతే, ప్రకృతిని కార యూశ్ళేచేన వివబేశాత్ 

“సేయం దేవతైకుత హంతాహమినూ_వ్రైస్రో దేవతా అనేన జీవ 

నాత్మ నాను ప వువిశ్వ నావురూ వే వ్యాక రబా వాణీ”తి “తావానస్య 

మహిమా? తతో జాషయాగ శ్చ పూరుషః పాదోఒస్య విశాషభూ తాని 

తి పాదస్య్వామృతం దివిితి చై వంజాతీయ కౌత్ , తథాహృదయాయ 
నాల్ 

ర$ిఇతి శ్రుతివిరో ధక్చే త్యావా_అజ త్వాదితి. సావయవత్వపతమాశంక్య సూత 

షేణ వరివారతి---అ థీ త్యాది నా, 

౨౭. వరిణామవతో దుష్ట ఇతి యదుక్తం తదస్తదిష్టమేవేతి వివ రవాచేన 

సిధాంతయతిశు, శు,తేరితి. స్వవశే వూరో్వూక్త కదోషద్వయం నా స్తీతి స నూతృయోజ 

నయా దర్భల కుళ్ళ చేక్యాదినా. ఈకిత్ళ ల్వేన వ్యాక క్షృక్వేన చహ్షణీయ 

వ్యాక ర్హృవ్య వ, వంచాల్ వృథగీశ్వరస త్త్శు, "లేర్న కృత్ళ పస క్రి త్యావా--- సేయం 

చేస లేతి. న్యూనాధికభి వేనాపి వృథక్ సత్త్వం శ్కుతమిత్యాహ--తా వానితి. ఇత 

ఏ స్తన వికృతం బ్ర బెహా వా త్యాహ---త తిన న స వావిషఆత్రావ వాదీ” తిశ్కుకేర్చ స్తీ ప్పి దృ ళ్యాతి 

కవరిణా మే౭-పృపరాంశ్టి తినంఛ వాల్ తథా “నిష్య_లమ్ ఇత్యాది నిరవయవత్వశ'బ్ద 

కోరి ఉభయవకే౭.వ్యనిక్యక్వ ప్రసంగ ఇతి బ్రవాణః ఉపాదానత్వవాదినమన్వ యో 

విరుధ్యత ఇతి. 

. సిధ్ధాంకస్తు. — 

తుః8 పూర్వవతునిరాసార్థః. న తావత్కత్స షప సిక. కుత్ర శ్రుత 

బువా జాణో జగదు పాదానక్వే క్ర థో డాల్. “తావానన్య మహిమా” ఇత్యాదా శార్యవ్యతి 
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తనతషవచనాతీ , సత్సంవ _త్రీవచనాచ్చ. యది చ కృత్స్నం బ్ర బ హ్హ కార్య 

భావేనోవయు క్ష క్షం సాత్ “న “స తా సోమ్య తదా సంపన్నో ' ఛవతితి 

సుషం_ప్తిగతం విశేషణమనువపన్నం స్యాత్, వికృలెన బ్రృహ్హణా నిత్య 
సంపన్న త్యాద వికృతస్య చ _స్రైహ్మాణ్ ఒథావాక్, తథేంద్రి డి యగోచ 

రతషపృతిపేథాత్ బ్రహ వికారస్య చేంద్రి ద్రియగోచర తావ త్తే క్రి 

తస్తాద _స్త్వవికృతం బహ. నచ నిరవయవత్వశ బ్బవ్యాళొ పో స్తీ స్త్రి 

శ్రక్రూయమాణత్యాదేవి నిరవయవత్వస్యావ్యభ్యువగ మ్యుమాన త్వాత్ , 
శ బమూూలం చ యహ శబ్ద ప సృమాణకం నెం ద్రియాది చుమాణకం తద్యు 

ాళ బ్బమభ్యుపగరతవ్యమ్. శేబ్దక్చోథయముపిబ్ర హణ వతిపాదయత్న స్ 
కృత్సష్నప్రస్యి కిం నిరవయవత(ం చ, లౌకి కానామవి షోశిమం తెెషది 

yy 
ప్రభృతీసాం దేశ -కాలనిమి _త్తీవై చిత్స్యృవశాచ్చ క్ష క యో విరుద్దా నెక 

'కార్యవిపషయా దృశ్యం లె, తా అవి తావన్నో పదేశమంతెరేణ "కేవ లేన 

తర్కె_ణావగంతుం శక్యం లె అస్య వస్తున వఏళావత్యవతత్చహాయా 

వతద్విషయా ఏతత్ప/'యోజనాళ్ళ్చ శ్ర క్షయ ఇత్, కిము తౌచింత్య ప్ర ఖా 

వస్య బ్ర బై హణో రూపం వినాళ జైన న నిరూ వ్యత, తథ్రావుుః వాశా వూ. ~~ 

ల కా; “అచింత్యాః ఖలు యె భావా న తాం _స్పర్కె_ణ యాజ al, Wu 

రి _కృంబ్రహ్మ. తచేత్సి సుమ ప్రి పఏీకాలరూవవిశేషణా వృత్యర్థ3. లింగాంతరమావాఎాలా తథం ది 
టల్ 

యతి. భూనమ్యూ టేర్వికార శే స్యేంద్రి, యగోచరత్వాత్ “న చతుషా గృహ్యుత' ఇత్వాది 

శు శుుత్యా బ్ర బి హణ స్పక్ప్రతి శే మృధాదవాజ దృనసగో చరక్వ ర్లు ఏ తశ్నా స్తే కూటస్థం తో 

త్యర్థః. కృక్న ఎప్ప పస _కిదోపో నా పిత్యుక్త్వా ద్వితీయదోపోజ.పి ప్నా స్తేతొ గృహ చ 

నను బ్రహ్మ కార్యాత్మే నాష్య స్తీ వృథగవ్య్ద న్స్ చల్ సావయవత్వం చురాష్టరం, నిరవయో 

వమ్యైకస్య ద్విధా సత్తాయోగాల్ , అతో యది ది వధాభూతం కతళ్ళావయవమితి ₹ 

విరుద్ధం బ్రవ్శాణా సిరవయవత్స్వమితి వవర్తమజానతశ్శంకాం గూఢడాశయనవ 

వారశి-కేబ్దమూలం చవి యదా లెకికానాం వ్రతృ్యతదృష్టైనామవ్ న్ _క్రరచిం 

తదా శ బ్దెకసమధిగ మృస్య బ్రవాణః కీము వ_క్షవ్యం. అతో బ్రహ్మణో నిరవయవక్త 

దిషథా భావ శ్చేత్యుభయం యథాశబ్దమఘ్యవగ౦త వ్యం, న కర్కే_ణ చాధనీయమిక్యర్థః. 

వురి 

ణామవాదే 'కార్యవ్యతినేశేణ సతా సమసీ. ఆత్త కార్భవ్యతిశేశేణ చ్రవ్మాణోజన 
ది 

a) రేశేణ సశత్తాశ్ళవణాల్ , వవం చ వివ ర్రవాదకః శుంతె ష్టైవ న్ఫుటీక్ళక ౭. న హొ 
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వ్రృకృతిభ్యః వ వరం యచ్చ తదచింత్యస్వ లతుణో మితి. తస్తాచ్చబ్దమూాల 

ఏవాతీం ది ద్రియార్టయా థాత్మ్యాధిగమః. నను శశ్టేనావి న కక్వలే విరు 

దోర! వత్య్థాయయితుమ్, నిరవయవం చ బ్రహ్తా వరిణమలేన చ 

కృత్న్నమితి. యది నిరవయవం బహా సాన్టినై ్నన పరిణ మేత కృత్స్ను 

మేవ వా వరిణమేత. అథ శేనచి ద్రూకే వేణ వరిణమేత కేనచిద్రూ వేణా 

తిస్టేత రూప భేదకల్చ్ప నాత్ సావయసమేవ ప్రస జ్వేత. క్రియావిషయే 
హె రతిరాత్రే పోడశినం గృవన్షోతి నాతిరా లై షోడశినం గృవ్హోాతీ” త్వ 

దంజాతీయకోయాం విరోధ ప వతితావపీ వికర్చాశ్ర యణం విరోధ వరి 

వోరకారణం భవతిపు కుషతం క్ త్ర, త్వౌాదనుఘ్రైనస్య. ఇవా తు విక ల్పాశ్ర, 

యశకోనావి న విరోధపరినోరస్పంభ వతి 'అవుకుుషతంత త్ర, త్వ్వాదగిస్తు నుప 
తస్తాద్దుర్హ బమేతదితి నైన దోహ అవి ద్యాకల్చితయావ భే దాఘ్య వగ 

మాల్? నహ్యావిద్యాకల్పి తేన రూప చేన సావయవం వస్తు సంపద్య ఆ తై, 

న హి తిమిరోవపాతనయ నేనా నేక ఇవ చం ద్రమాదృళ్వమానోఒ నేక వవ 

భవతి, అవిద్యాకల్సి తేన చ నామరూవలడ్ కోన దూవఖేచేన వా్యాక్ళ తా 

వార్టికృతాత్మ “నేన తత్య్వ్వన్యత్యా ఖభ్యామనిక్వచనీయన బ్రహ్గాపరి ణా మాది 

పృకృతిభ్యః వృశ్యతీదృష్టవ స్తుస్వభా వేభ్యో యత్ప్సరం విలక్షణం శేవలోవదెశగమ్యం 

తదచింత్యస్వరూవమితి స్రత్యర్ల3 ఆశయానవభోశేన శంకలే__ననుళ్లో నావీతి. ళీ ఢి ఏ 
- అదు మల a వి ళ్ 9 ఇ యద్వా ద్రవాపరిణామి ల్యేక చేశినామియం సిధ్ధాంతనూ క వ్యాఖ్యా దర్శితా తామాక్ష్ 

పతి---నన్వితి, శబ్దస్య యోగ్య తాజ్ఞానసా పేక త్వాదిత్యర్థ 3. నను బృహ సావయవం 
నిరవయవం వేతి వికల్చాశ్యయనోే సర్వ శు ,తిసమా ధానం స్యావిళ్యతలహ 8 కి యెతి, 

నిరవయవ కే బ్రహ్మణః ప్రృతిక్వర్రుచకోళు సావయవ క్వే౭వీ నిరవయవత్వ్వశబ్ద 
వక ధః వికల్పశ్న వస్తున్నయు కం, అతః వ్ర కారాంశరానువలంభాచ్చుతీనాం ప్రామా 
నం దుర్భ టమితి పొసే స్వాశయము స్దాటయతి--- నై ష పోష ఇతి. నిరవయవన్య 

న్తునః 'హటర్భస్యాష్యది ద్యాక ల్ని శణానోరూ చవి కారాంగీకారాల్ దుర్గ  టత్వదోమో 
నాస్తి వా స్పవకొటస్ల స్థ ప్రస్య కల్పితవి కర వ వ్రకృతిల్వేనావిరో ఛాదిత్యర్థః, రూవజేదాంగీ 

కారే సావయవతంం స్యాది త్యాళంకగ్వే క్షం వివృణోతి=న హీత్మాదినా, కృత్స్న 

జో a స్థానశ్రు తేర్నో క్ర దొ హెోవాకాశ$. నను డాక్షయు బాధిత త్వాచ్చ్భు)తిర్వా కసం క ర్య 

వ్యతిశేశేణ బవాణః సత్తాం బోధయేదిత్యత ఆహ---ళబ్దమూల త్వాత్ బ బ వాగాకి WU Us 
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సరగ్షవ్యవవా రాస్పదత్వం ప్ర తిపద్య తే, పారమార్థిశేన చ రూసేణ 

సర్వవ్యువహ+ రాతీతమపరిణతమవ తిష్ట రే. 
వాచారంభణమా త్ర, త్వా 

చ్చావి ద్యాకల్పితస్య నామరూపభిదస్య న నిరవయవతేషం బ్రహ్మణః 

కువ్నతి. న చేయం పరిణాముశ్రుతిః పరిణామ ప్రతిపాద నాన్ తత్ప్రతి 

పతా పలానవగమాతి . సర్యవ్యవహోర హాన బ హాత్మ భావప్రతిపాద 

నార తపా తత్స )తిపత్సే సలావగమాతి సవష నేతి సత్యాల్త' 

త్యుప కృమ్యాహ “అభయం వై జనక ప్రాపోఒసితి, తస్తాదసృత్పరు. న 

అపిచ నె వాత. వివదితవన్నం కథ మేకసి న )హుణ స్వరూపానువ 

ఆ తి SE NY fast 
యా వాం జో! ~ గచ? ఆం ఎదని డొ విం 

మర్లేనై వానెకాకార సృష్టిస్సా్వాదితి, యతః ఆత్మన వ్యెకస్మి౯ స్వప్న 

దృశి స్వరాపానువమన్టేనై వా సె కా కారా సృష్టిః పఠతే న తత్ర 

రథా నరథయోగాన వంథానో భఛవంత్వుథ రథాకా రథయోగాక 

పథస్బ జే” ఇ్రత్య్యాదినా. లో కేపి చేవాదిషు మాయా వ్యాదిషు వ 

సృసక్తిం నిరస్య దోహాంతరం నిరస్థతి- వాచారంభ కోతి, నను తయన వాద్యను 

వళ నన గ అయాం వు | ॥ రాక జ అర్య 

పరిణామస్య కథం మిథ్యాల్వం తత్రాహ న చేయమితి నిష్ప్రపంచ్య్యహ్యధి శేష షన 

న 
న! ఒడ 

సృష్టిరనూద్య లే న వృతి పాద్యత ఇక్యసకృచ్భద్దా దా వేదికం, అతో వినర్తవాదే నక 

కిచ్చే ఇత్యుపసంహరతి---తస్త్యాదితి. 

అరా: పూర్వావస్థానాశే నావస్థాంకేరం పరిణామక్కి యథా దు 
౮) 

ప్రూర్వరూ పానుపమత్దే నావస్థాంతరం వివ ర్హక యథా శుగ్తై9 రజతభావః త్ర 

శభెక పృమాణకత్వాత్ , యథాశబ్దం కార్యో పా దొనత్వం తదతిెశశేణ నత్త్వం చా 

విరుద్ధమిక్యర్ణ. 

జగతో బ్రహ్మనివర్తక్వేన స్వష్నప్ర పంచవన్తాయికత్వా త్తదుపాదాన కేవీ 

బ్రవణో న కృత్ళ వ ప్రస క్య్యాదిదోషః స్వవ్న సాక్షీ ఆ ఇ వే క్యాహాంా 

హ్ యస్తాద్ధేతో వీకస్టిన్నాత్యని స్వన్నదృశ నిరవయవే విచిశ్రాః సృష్టయః 
1 

శూ ,యంలే "న కత్ర, రథా న రథయోగాః ఇత్యాద, యథా చ లోకే మాయా 



462 రత్న వ్ర భాభూషి. శే, శాంకర బ్ర హనూ త్రభామ్యే [అ ౨. 

స్వరూ పొనుపమ్దేనై వ విచిత్రా హ_స్ఫ్య శ్యాదిసృష్ట యో దృళ్యం తే, 
త్రశైకస్మిన్నపి బ్రహణి స్వరూపానువమచ్దేనై వానెకాకారా సృష్టి 
ర్భవిష్యలతి. 

సూ, స్వపక్ష దొపాచ్చు. కా, 

పెలేపామ స్వే షసమానస్ప పతీ దోవ, దృథానవాదినో=.వి హొ 

నిరవయవనుపరిచ్చిన్నం కబ్లాదిపహీనం పృ్కథానం సావయవస్య పరిచ్చి 

న్నస్య శ భాదిమతః కార్యస్య కొరణమితి స్వవవ స్త తాతికృత్స్న 

సృస_క్తిర్ని రవయవత్నాత్చ) థా నస్య స్రావ తి నిరవయవ త్యాభ్యువ 

గమకోపో వా. నను నైవ లైర్నిరవయవం వథానమభ్యుపగ మ్య లె, 

స_త్త రజ_స్థమాంసని ఖం త్రయో గుణా తేహిం సామ్యూవస్యా 

పృథానం తై రేవ చావయవై _స్తత్చావయవమితి, నై వంజూతీయ కేన 

వినరో పాదానత్వం స్వవ్నసాక్షీ దృంప్టాంలేన | దృథఢయక్ మాయాచాదం స్ఫుటయతి 

సూత్ర, కార8, ఆత్మని చేతి.__రథ యోగా ఆశ్యాషః 

౨౯ కించ కృత్స వవ్యసక్య్యాదినాం సాంఖ్యా వమ్నేఒవ్ దోష త్వాన్నా స్టాక్ 

వృశ్యుద్భావనీయశ్వం 'యళ్చొభయోన్స మోదోషి. ఇతి న్యాయావీళ్యాహ సూత్ర, 

కారః---సర్పవమే తి. వ, థానస్య నిరవయన తే కృళ్స షవృనకీః సావయవల్వే చ నిర 

వయవ త్వాభ్యుపగమవిరో ధఇత్య త, శంక లే__-నన్వితి. కింసామ్యావస్థాగుణా నాం వికా 

రస్పముదాయో వా, అజ్యే తస్యా న మూల ప్ప కృతిత్వం వికారత్వాత్ , ద్వితీయే 

వ్రృపంచాభావః, సముదాయస్యావన్తుల్వేన మూలాఫఖావాల్ , అథ నిరవయవా గుణానీవ 

వివిధపరిణా మానాం (పృకృతిరిలి చేత్, కరి కృళ్చష్న ప్రసశ్తేర్హాలో చ్భెదో దుర్వ్యారః 

ఇత్యఖప్రత్య పరిహరతి=--వ్రైవమిత్యాదినా. ఇతి యతః అతస్పమాన త్వాన్నవయం 

జ n జ హా ఇత స్య అడ 6 ౨ 9 ని స్వరూ పానువమ న్లేవైవ హ_న్ఫృశ్వాదివిచిత్రాః సృష్టయో దృశ్యంతే నీవమేకస్తిన్నపి 
ర్న అభా ౯. బ్రహ్మణి వివిధసృరిత్యర్థః. 

యళ్ళోళయోః సమో దోవ ఇతి న్యాయేన' కృత్ళ వ, సక్హ్యాదీనామను 

ద్భావ్యత్వం డదర్శయ తి. 

సాంఖ్యాదయోడపి నిరవయవం (పృ ధానం జగత్సరిణామిశ్యంగిచ కః. తథా 

చ కృళ్చ వ్వప్రనక్ష్యాదిదోష॥ సమానః, ఆణువాడినో౭పి వరమాణుదయసంయోగేన 

ద్వ ్ రజంకాదినృష్టి మురరీచక్రుః, స సంయోగ? కిం వ్యావ్యవృత్తి9, అవ్శావ్యవృత్తిర్వా. 

ఆచ్యే దృస్పవిరోధః ద్వితీయే సావయవత్వం వినా ఆవ్యావ్యవృ త్తిసంయో గానువ 



పా_౧౫]  కృత్చ్న పుస క్ట్వధికరణమ్. ౯. నూ. ౨౯. 4683 

సావయవ తేరిన వకృతో దోషః పరిహ రుం పార్యల యతః సత్వ 
శో 

ఎలి 

రజ స్త్రమసామప్యే కైకస్య సమానం నిర వయవతర్శ మే శై క మేవ చేతరద్వ 

యానుగృహాతం సజాతీయస్య ప్ర, వంచస్యోపాదానమిల సమాన కారత
్ 

స్వపతదోప ప్రసంగస్య. తర్కా-ప్రతిష్టానాత్. సావయవత్య మే పెతి 

చేత్, ఏ వముష్యనిత్య తాడిదోషప్రనంగః. అథ శ క్షయవవ కార్య 

వైచిత్ససూచికా అవయ వా ఇత్వఖి ప్రాయః, తాళ్ళ బ్ర
హవాదినో 

ఒ-ప్యవిశిళ్టాః; కథా౭ణువాదినో ఒవ్ఫణునణ్యంత ౭౯ సంయుజ్యమా నో 

నికవయవ త్యాద్యది కా_ర్హేషగన సంయు జ్వేత్ తతః పృథిమానుపప శ్రె 

రణుమాతే, త ప్రసంగః అశ్లా క దేశేన సంయు జ్యేతే తథావి నిరవయ 

వ తాషభ్యపగమకోవ స్తితి స్వవ మేఒపి సమాన వష దోపః.సమానత్యా 

చ్చ నాన్యతరస్మి స్నేవ పకే ఉవకే_ప్తవ్యో భవతి. పరిహృత స్తు 

ఇ హాబాదినా స్వప మె హః. 
BE 
పర్వనుయోజ్యా ఇత్యన్వయ = వం సత్త్వాదికమితరగు ణద్వయిన చివం

 నిరవయవం 

అ ఇగ re an యవ 

యద్యుపవాదొానం తర్డి కృత్ళృ ఎసోన్టిపాదానస్య శార్యరూవక్వ పస్తే రూ లే చ్చద 

ఇత్యు శే నిరవయ వత్వ్వసాధకతర్క_స్యాఖ"
స త్యాద్దుణా నాం సాపయవతర్చ

 మేవ వరిణా 

మి న్వేన 'మృదాదివల్ . అతో న కృత్సస్నైవ్రన _క్రిరేక చేశపరిణామస
ంభ వొదిలి శంక చే 

కర్చే_లి. ఏతద్దో మాభొ వేఒపి దోహాంతరం స్యారిలి వరిహారతి---వవమపీతి. నను గుణా 

నామవయశా స్తంతువదారంభ ౩" న భవంతి కింతు కార్యవై చిత్ర్రానుమితా స్తద్ద త 

శ్నక్షయ ఇత్యాశంక్య మాయికశ _క్టీభిర్బ) వ్యాణో౭_పి.సావయవక్వం
 తుల్యమి తావ 

ఆఅ తడి నా.. 'ఆణువాదే౭వ
ి దోషసామ్యుమాహ---త ఖేతి. సాంఖ్యవద్దో షస్పమాన 

ఇతి సంబంధః. నిరవయవయో॥; వరమాణోక్షస్ప ంయోగో వ్యాప్యవృ త్తి వ్యాప్య 

వృత్తిర్వా అఆజ్యే తత్కార్యస్య ద్వ ణుకమై స్రకపరమాణునూ క్ర తాపవర
్తిః స్కథి 

మ్నో౭ధిక పరిమాణస్యానుపపతేః
, నవహ్యాణోర జంత రేశోవర్యధః పార ప్రకేశ్న 

వ్యాప్త తత్రో2.ధిక ద్రవ్యం సంఛవతి, ద్వితీయే వరమాణో్యోస్ఫా వయవ త్వ్వాప క్రి 

రిళ్యర్థ క. నను త్వం చోర ఇత్యుశ్తే శ్వమపీ చోర ఇతి వద్దో షసామ్యో _శ్రిరయారేశ్యత 

ఆవా_వరిప్ళాత స్తీ పలి. ఉక్తం హి మాయావాదే స్వవ్న వత్చర్వసామంజస్యం, అతో 

నిరవయవే బ్రవ్మాణి సమన్వయస్యావిర్ “థ ఇతి 
సిద్ధమ్. 

ఇతి నవమాధికరణమ్. 

వత్తి9, నిరవయవనత్వవాస్టకోవ ఇత్యాదిపోషః సమాన బృవావాదే సదోపోన 

చమ సీ, కసాదువవన్నో బ,వూకారణవాద$, 
ఎ ఆశి అ 



బగ నం అత్ర ఇ జా 

సూ, సరోం బలా చ తద్దర్ననాల్ ౨0 

సార్టిపి బి, బృహణో విచితృశ _కీయాగాదువవద్య లే విచిత్ర 

వికార ప్రపంచ ఇక్యు శ కేం, తత్వనః కథమవగమ్య లె వచిత్రృళ_ 

యు క వరం OE రాత తదుచ్యతే, సరో చే మతా చవ తద్దర్శనాత్. 

సర్వశ_కి కియుకా చ పరా దేవ లెత్యన గంతవ్యమ్, కుతః, తేద్దర్శనాత్ 

తథాహి దర్శయతి శ్ర శు తిః సర్షశ _ వియోగం పరస్యా "చేవ తౌయాః 

“సర్వకర్శ్యా శర్వశా మస్పర్యగంధరృర్వరసస్సర్యమిదమ భా త్రీ. వాక్య 

నాదరకి సత్య కామ స్పత్య సంకలో యసర్వజ్ఞ స్పర్వవి బేతన్వ వా 

రసక్లి వ్ర పశాొసనే గార్షిసూ ర్యాచం ద్ర, మసా విధృత " తిస్టతః ద త్యెవం 

సం 

7 
సూ, నికరణతౌషన్నెలి చె త్రదు క్షమ్. 3౧. 

స్వాదేతత , వికరణాం వరాం దేనతాం శా న్స్ 
అ. 

ఏ. 'నరో్వంోపేతాచశద్దర్శనాల్ ” మాయాన కిమతో బ 
D౨ శాల \ ణీ 

ల్ో జగస్ఫ్సర్షం 

వదత9 సమన్వయస్యాళరీరస్య న మాయేతి న్యాయేన విరోధో= స్తీ వేలి నంచేహే 

న్యాయస్యానాభానత్వాద స్తీతి ఫూర్వవమే ఫూరోో కళ క్షిమత్త వ్రసమర్థ నా బెకవిష 

యతర్వం సంగతిం వదక్ సిర్ధాంతసూ త్రం వ్యాచ షే ఏక స్యేత్యాదినా. సారో 

తరవథయోర్విరో ఛావిరో థా ఫలమిత్యు క్త మేవా పాదనమాహ్టేరవగంత వ్యం. 

ల్తః అభితో వ్యాప్త కక్, 

నా 
వా 

స్ 

అభా 

అవాక్రీ వాగింది యకూన్య్క అనాదరో నిషో-_మ 8. 

3౧. పూర్వపతన్యాయమనూద్య  దూషయతి---వికరణత్వాదితి. -జేవాదినేత 

నానాం శక్తావప్ దేవాఫిమా'ే సత్వేవ కర్తృత్వం దృష్టం తదఫా వే నుషుప్తా తన్న 

ం < తయ అఆ Fe 
వూర్యో క్తవిచి త, క ర్యశ_క్తిమత్త వవిషయశం కానిరా సేన సమర్థ నాత్మక త్వాల్ 

విషయవిషయిశ్లొవసంగ త్యేదదమూ వా. __ 

ఫలం తు ఫూర్వవత్. ఆశరీరస్య న మాయేతి న్యాయేన మాయాశక్రీమతో 

బ్రహ్మణో జగత్సర్హం (బృివన్స మన్వయో విరుధ్య లే న వేతి సండే EE , విరుధ్యతే కలి 

ఫూర్వః వక్షః, ఏద్థారకప్తు=నరో పే పేతా సర్వశ_కియుకా వరా దేవతా. కుత8, 

కద్దర్శనాత శస సృ నర్వశ_క్టియోగస్య “నర్వకర్తా సరర్పకామః ,. ,* ఇ త్యాదిశ్వుతే 

రృనాదిశ్నరః దర్శనాదిళ్యర్థః. 



పా.౧సర్వో వేత్కావ్ర, వ యోజనవశె త్యాధికర ణే ౧౦, ౧౧. 

యుష్కమ శో త్రమవాగమనణి ఇ త్యేవంజాతీయ ముకం, కథం 3 

కాపీ సలి క” రాస్ట్రయ వభ వెత దెవాడయో హీ చే త్ర 

శే_కియుకొ అపి సంతః ఆథ్యాష్టత్ని కకరణసంపన్నా ఏవ తస చె 

కారాయ ప్రభవంతో విజ్ఞాయం ౦ లే కథంచ “నేతినేషపోతి వశిషి. 
వి వేషూయా: దేవ 'ఇాయాః సరరిళ్ క్రిరరాగ౩ సంభ వదతి చేత, 

న_క్పవ్యం తత్పురసాదేవో క్ష కం శు శ్రుత్యవ గాహ్యూ మే వదమడగంభి: 

న వ ద ప బ్రహ న త ర్కావ గాహ్యమ్, న చయక్రైక స్వ సామర్థ్యం దృ నష 

చలు ఆ సవం తథా 
న. సామ క్ట్యున భ వితేవ్యమితి నియమో౭. స్తే నీత్త ధ్ర తిపిద్ధసక 

విశోషస్యాపి బ బృహాణస్సర్వళ్ _క్రియోగస్సంభవతీ క్యేతదప్యవడా స్థల త్ర 

కూపఛేవోపస్యొ నేనో. క్షమేన తశాచ శత్రుః 0 సపాజీ పాద బవ 

ద్ర అమో గరా 4 గక x9 

స్పర్యసామర్థ్య యో గం దర్శ్మయళ. 

స ప్ న 9 సూ, న ప్రయోజనవత్త్వ్వల . 3౫ 
అన్య థా సున శ్చేతనక_ర్హృకతం జగత అతేవత్కి న ఖలు 

జ క 

OX 
oN 

బ్రహ్ణ 

దృష్టం, అతో బ్రహ్మణళ్ళ క్త ల్వేఒవ్య బేవాత్వాన్న కర్తృత్వం నావ్యచెవాస్య శక్తి 

స్పంచవతీతి శంకార్గః. వికరణస్య జీవస్య కర్తృ తాష్టసంభ వేచిపీశ్వురస్య సంభ్రవతీతి 

“జేవాదివదపి లోకే” ఇత్యత్రో,క్తమ. తత్రసళరీరస్య కల్పితస్వ మాయా క్ర యత్యా 
యూగాజ్ నికే శేషచిన్నాత్ర నై సై గవ మాయాఫేస్థానళ్వం యు క్షమితి నమాథాశార్భః, 

ఇతి దశ మాథధికరణమ్, 

జ న్ు ప్ రం ఉల “త చ్ - సః 39౨. న ప్రయోజనవత్త్వాత్ . _ పరికృపాద్భ)వ్యాణో జగళ్చ్సర్షం వదక సమ 

పూర్వవతీమనుఖఇెమ్య దూహయ తీ. 

సరష్షక క్షియుక్తానామపి చేదా దినాం చక్షురాదికరణవ కామేన విచిక కార్య 

క ర్తృత్వమవగమ్య కే. బవాణః ఆచతుపష్కమక్ ,త్రమ్... ఇళత్నావినా వికర 

ఇతాషవగమాన్న కర్తృత్వమితి చేత్, ఆక్క యదుత్తరం వక్తవ్యం శత్పూర్వ మేద 

“న విలమణత్వాల్ ,..* ' జేవాదివదపి లోకే” ఇత్యా దావుక్తమ్, అఫ వా గ 

పాదో జవనో గహీ్శా ఇత్యాద్శికశ్కుత్యా ఊఉ త్రరము క్షవ్. ఆత 

గమ్యత్వాన్న కశ్చ్క_ణ విరోధశంకావశాళ ఇతి. 

న్్ 



466 రత్న పృ భాభూషి. తే, శాంకర బహసూ త భాహ్వే (అ. ౨. 

శుతనః పకమా త్కేదం జగ? స్పెంబం విక “చయితుమర్ష ల. కుతః, ప్రయో 

జనవ తల్ ప్రవృ_ినామె. చేతనో హీ తో బుద్ధి వూర్య కారీ 

పురుషః ప్రవర్హమానో న మందోవక్ర, మామవి ఆవత్ప్రవృ శ్రి ల్లి 

మాత్మ త్ర యాననానవయోగినీమానళమాణో దృష్టః కిముత గురు 

తరసంరంఖామ్. భవతీ చ లోక ప్రనీద్వనువా దినీ శ్రుతిః 'న వా అనే 

గస ఫ్ కామాయ సరం ప్ర వియం భవతి ఆతన స్తే కా కామాయ సరం 

యం భవతిితి. సరుతసంరంభా వై యం ప వ్చ త్తి తిః యదుచ్చా 

చవ,వంచం జగద్నింబం విరచయితవ్వమ. యదీమమపి ప్రవ త్స్చ్చేత 

నస్య పరమాత్మనః అత్మ ప్ర పృయోజనోపయోగినీ పరిక చ్వ్యేత నిత్యపరి 

తృ_ప్పత్ణం పరమాత్మే నః .క్రాయనూణం బా భ్యెతుప్ర, వ యోాజనాభావో 

వా శవ త్వృభానోకి స్యాత్. అథ చేతరోఒవీ స౯ ఉన్న త్రో బుద్ధ్య 

పరాథాదంత ౦ చా వాత తప యోజనం ద ప మానో దృష్టః తథా 

త్ో 2 
Ro 

న్వయో విషయక్కి న కీమభాంి రతశ్చేోత తనో యస్ఫ నిష్ఫలం వస్తు న రచయతీతి న్యాయేన 

విరుధ్యతే న వేతి సందేహే ఫ్రూర్వమదేవాస్యాపీ (శుతిప్రాబల్యాత్ శ క్షతోక్యా 

కర్త తము క్షం తదా కే వసంగ తో సూర్వవతనూ త్రం వ్యాచ వే---అన్యేత్యా 

దినా. ఈశ్వరస్య ఫలాఫా వేస్ వర్మవ, యోజనాయ సృషా వవృత్తిరస్రి ఏత్యాశంక్య 

(శృుతిమాహడాభవతి వేతి. యా ప్రేషావక్ప్య]వృ త్తిః సా స్వఫలార్భేతి లోక ప్రసిద్ధి 

నచ దయాళువ పృవృతె వ్యభిచార స్తస్సాషీ  పరదుఃఖాసవాన్మవృయు క్షస్వ చి త్త వ్యాకు 

ల తానివృ, క్త ర త్వాదితి భావః. కించ గురుత రాయాసస్య ఫలం వాచ్యమి త్యాహా ఎ 

గురుత నేతి, కర ర బ్ర స్తీశ్వరస్యాపి వువృత్తిస్సా ్రన్టైత్యత ఆహ=యదీయమపీ తి, స్వార్థ 

తాషాభా వే వృవృత్త గ్టిభావః వూరే క్షస్నా గ ఏక్యర్థం ఈశ్వర; మ్రైమువాన్న భ్ 

పూర్వం శు త్యవస్ట్ర మేన సర్వశ_క్రిమతో బ్రహ్మణః కర్షృత్వమవాది. తదా 

కీవ్య సమాధానాదా కే పసంగ ల్యేదమాహా,___ 

ఫలం పూర్వవల్ , బ్రహ న ఫలేన వినా సృజతి, అభ్రాంత వేతన త్వాత్సంమత 

వత్ ఇతి న్యాయేన అవా ప్టనమ స్తకామాద్భ)వ్యాణో జగత్సర్ణం బ్రునన్సృమన్వయో 

విరుధ్య తే న వేతి సంజేహే, ఫూర్వః వమకాాన బ్రవాణో జగక్క_ రృృత్వం నంభ 
వతి, నిత్యతృ ప్పర్వేన ప చ, యోజనాఫీనంధిరహిత క్వాల్ ; ్రేమైవర్స్రవృత్తి; చ యో 

జనవ త్త్వ్యభ్యుపగమాతృమన్వ యో విరుధ్యత ఇతి. 
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పరవమాత్మెపి వ్ర వ _ిహ్యతే ఇత్యు చత, తథా సతి సర్వజ్ఞ త్యం సర 

మాతే క నక్మూ9యమూణం బా ధ్యిత్క తస్తాదళ్లి హొ చుతనాత్స పి 

రిల. 

సూ. లోకవత్తు ఎలా కైవల్యమ్. 33. 

తుశ బ్లేనా మేపం పరిహార తొ, యథా
 లో కీ కసస్టిచిదా వృైషణన్యు 

రాజ్ఞ రాజామాత్యస్య వ వా ప్యతరి్ర కం కించిత్ ప్తఠారాజనమన ఇ 

సంఇాయ కేవలం వీలారూపాః ప ధృవృ_జ త్రయః శ్ డావివారెషు 

భవంత, యథా చోచ్చా సప శ్యాసాన యా౭నభిసం ధయ చాహ్యం 

సృయోజనాంతరం సభ” వాబేవ భవంతి, పవమాళ్వర న్యా 

వ్య కక కించిత్స) యోజనాంతేరం సభా వాదేవ శేవలం నీలారూ పౌ 

బీ _త్తిర్భవిమ్యతి. న పహాశళ్వరస్య ప్ర వ యోజనాంతరం నిరూప్యమాణం 

న్యాయతేః శ్రుతితొ వా సంభవత్తిన చ సభ "వః పరస్థిను యో క్టుం 

తీ త్యాశంక్య శుతివిరోధమాహఎ-ఆఅ ఖే త్యాదినా, బు స్టేరవరాథ్. వివకాఫావ9, 

ళు అధ్య క్ పం ల జసు 

౨3, ఆ క్షన్యాయస్య రాజాదిలలళలాయాం స్వఖిచార ఇతి సిద్ధాంకస్ఫూతృం 

వ్యాచ షేతు శబ్రేచేతి. వ్యతిరిక్తం లీలా తిరి క్షం, శ్రీణారూపొ వివారా యేమ 

రవ్వ బేశేషు శేష్విత్యర్థః కదాచిద్రాజాదినాం లీలాయా అవి కించితృలం ముఖో 

ల్లాపాదెకం సంఖా వ్యెత "తథాపి నిశ్ళా్వ్వా (సాదా క్రేమోవక్ప్రవృత్తి ల్స్త్వ మ స్తే నతు స్వస్య 

త్ర త్పొజ్లేశ్యం ఫలం కించిడ స్తీతి వ్యృసాచారస్థ సలాంతరమాహ---యథా వేతి, ప్రాణస్య 

స్వ్రిభవశ్చలత్వం వా ప్రారబ్ధం చై ఢా పసాది హేతుః, ఈశ్వరస్య స్వభావ; కాలకర్మ్ 

నహికమా యా, సనీర్షళరస్వ జగద్ర, చనాయా; శేవలలీలాతర్చం కిమిత్యుచ్య లే ఫల మేవ 

కించిత్క_ల్ప స్టతౌెం కత్రానా_నహీతి. అవా పకామత్వ వ్యాఘాతాదితృర్థ 8. నస్వేశ్వర 

స్తూష్టేం కమితి న తిష్టతి కిమితి స్వస్యాఫలాం వెరేహెం దుఃఖావహాం నృష్టిం కరోతి 

త త్రానాా న చ స్వభావ ఇతి కాలధర్తాదిసామగ్తా సం నత్ళాం సృ షర పరివార్య 

క్చాంత్ ను. 
టి ps) 

తుః వ్రూరవతనిరాసా సా రిం యథా లోనే రాజతదమాత్యాదీనాం ఫలం వినైెవ 

తయో దృశ్యంతే, యథా వేచ్చా పసనాదయ? సభా 
వాది 

'జీవ్రలలీలారూపా9 వ వృ 
Uy 

జేవోక్సద్యం కే, తా చద్రిహ్మణోఒపి విచిత్ర కార్యరచనా లీలాశై వల్యం శేవలలీలా 



468 రత్న ప్ర ప భాభూషి. తే శాంకర బ్రహనూత్ర భామ్యే  [అ. ౨, 

కక లే. యదగ్ని సృప్యుస్థాక మియం జగద్బింబవిర చనా గురుతరసంరం ఖే 

వాభాతి తథాపి పర మెళ్వరస్థ ఫీవైవ శేవ లేయమపరిమి తశ _క్రిత్యాత్ . 

యది నావు లోశే లీలాస్వపి కించిత్సూకం ప్రయోజనము లె) మ్యెత 

తథాపి నైవాత్ర కించిత్ వ ప్రయోజనము క్వేేతీతుం కక లె, ఆ ప్ప 

కామ శ్రు, కే, నోవ్యప్ర పవృ అత్త స్తన త్త వ వ్రృవృ _త్తర్వా, సృష్టి శు లే తేక సర్వ 

శ్రుతేశ్చో న చేయం పర మాక్భవిషయా సృష్టి శ్రుతిక అవిద్యాకల్పిత 

సామురూపవ్యనహార గోచర జ్యాత్ బ్రవ్రోత్వే భావ ప్ర తిపాదనసర త్యా 

చ్చేత్యేతదపి నైవ విస్త ర్హవ్యమ్. 

సూ. వైపవ్యునై రో న 

సాపేక్ష త్యాత్తథాహి దర్శ్నయల. ౩౪. 
ఇ వదా కకక: వా గ క్త మ బే గాం గానా 
పునశ్చ జగ జ్ఞన్లాది హేతుత్యమాళ్యరని ప్రి ప్రయప్య ₹ నాలో నఖ 

ళీ 

ల్వాదిళ్యర్థ 8. యదు క్షం గురుతరాయాస తాల్ ఫలం వాచ్యమితి తత, "హాత్వసిద్ధి 

మావా=యద్యపి త్యాదినా. అల్ప పుృవృ్తి కేరసి ఫలం వాచ్యం లోశే తథా దర్శనా 

ఏ త్భాదికర్క-స్యాగమబాధమావా యది నామేతి. సృష్టికే, శు,లే రవ వృవృత్తి తిర్నా స్తీ, 

సర్వజ్ఞ శు శు లేరున్యత్తతా నా ప్రీతి విభాగం స్వవ్నసృష్టివదస్యాస్సృ్ర ప్రేర్తాయామా క్ర, 

శాన్ ఫలా విక శ్యాహన వేయమిలతి, న చ నిషలసృష్మి శు, ను ఫ్ర సామానర ర కస్టం 

సఫల బృ హ్లధీ శేష ర్వే నార్భ వశ్త్వాదిత్యు క్షం న విస్యరృవ్య మిక్యర్గ 8, 

ఇ ల్యే కాదశా ధికరణమ్, 

3౮, “వైషమ్యహార్గ కేన. నిద్దోమాద్భ)వ్హాణో జగత్సర్షం బ్రువక్ సమ 

నయో విషయక న కిం “యో విషమశారీ సదోషవా. నితి న్యాయేన విరుధ్య తే 

న వేతి సందేహౌ ఫూర్వత్క లీలయా యత్సస్ట్రృత్వముక్తం తదేవ కరాదిసాపేకుస్య 

న యు శ్రమనీశ్వరశ్వాపలేప ని నిరపేత త్వే రాగాదిదోషావన్తేరత్యా మేవసంగ త్యా ఫూర్వ 

వక్షయతి---పున జ్చేత్యాదినా, టయైవ జగ త్కారణమిలి జన్తాదిసూ లై, ప్రతి 

హాత్రమ్స్ న ఫలసాపేతమ్.. కథంచి ద్రాజాదీనాం ఫలనంభ వేఒపీ  నిత్యతృవ్లస్య 

బృహ్లోణో నీలామా త తృ మెతదిశ్యషి ప్రాయః, 

గ అద్య ట్య ఎద లారి : నం 
పూర్వం మాయామయ్య్యా లలయాూ ద్రైవ్యాణః నష్ట ఎగీఫ్రమ వ దె తదావ్నీవ్య 

కమా ధానాటదె' త్న పసంగ త్వదమావా 

ఫలం ఫూర్వవల్, యూ యో విషమసృష్టికర్లో స న సావద్య ఇతి న్యాయేన 
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నననార్టాయేన పృ తిజ్ఞాతస్యార్థసని ,దృఢీకర ణాయ. నేళ్వరో జగతః 

కారణముపపద్య తే, కుతః వైపమ్యునై స్ట్రైష్ఫైప్ర సంగాత్. శాంళ్చీ 

దత్వ్యంతసుఖ భా జః కరోతి చేవాదేక, 'కాంక్చిద తంత దుఃఖ భ "జః కరోతి 

పశ్యాదీ౯, కాంశ్చిన్మ ధ్యమభో గభాజో మనుహ్యూదీని త్యేనం విషమాం 

సృష్టిం నిర్షిమాణ న్యేశ్వరస్య వృథగ్గన స్
యెవ రాగ దేపోపప త్తి శతి 

సృృత్వవ థారితస్వచ్భత్వాదీశ్వరస్వఖ "విల్ హః ప్రస జ్యేత, తథా ఖల 

రపి జుగుప్పితం నిర్భ్భృణత్యమతి క్రూర త్వం దుఃఖ యోగవ
ిథానాత్ 

యీ దంగ అ అరబ అడక న అం వ యెగా రే మ. వా 

సకష ప్కజీ పసంహార ణాచ్చ ప సజ్యెతే, తసాచె సపమ్యునై రపి 

ఆ చం క్ష చ ఆయ్ ౧ డై హై ఇనా నిక 

వసం గా న్నె శ్వరః కారణమి త్యేవం ప్రా
 పే టూవమః,== పె పుమ్యు న ర ఎ 

ఫ్ర సజ్వేతే, కసాత్, సావేవత్యాత్ . యది హీ నిర 
1 ఆదీ 

"పేక, “కేవల -ఈళ దో విషమాం సషిం నిరి మోటో సాగనతాముతే 

శ లిపి - తీ 

గై 2 ఇ” 2 క జ | ౨ 0 న గ క 

జ్ఞాతో౭ర్గః. వృథస్టనః పామర “నిరవద్యం నిరంజన మితి శ్రుతిః న మే క్వేప్యోో 

జఒస్తీ న ప్రియః ఇతి స్మృృతిః స్వచ్చ శ్వాదీత్యాదిపదేన కూటస్థత్వ గ్రవాః. స్వచ్చ 

త్వాదిక్చాసాపీశ్వరస్వభావశ్చేతి విగ హః. నిమి త్తమన పేత్యు నిషవు కారి కేఏ వైషు 

షిట్ = గనీ 3 కీ వ 
మ్యాదిదో వస్సా సిన్న త్వన పీక్షత్వమాశ్వర స్యా స్తితి సిద్టాంతయతి--ఎవం ప్రావషత్యా 

దినా. న చ సాపేతల్వేచఒానీశ్వరత్వం, సేవామెపీత్యు ఫలదాళరి రాజ్జీ శ్వర త్వాన 

పాయాలత్ . నను ధర్లాధరాఫ్యామేవ పిచిత్రా సృష్షిరస్తు కిమోశ్వ రే కోత్టత ఆహ 

ఈశ్వరస్తు పర్టనృవదితి. సాభారణపహేకుసపహిత సై ృవాసాధారణహేతో, కార్య 

నిరవద్యాడ్భ)వాణో జగత్సర్హం బువన్సమన్వ యో విరుధ్య తే న వేతి సందేహా, 

బృహా కిం ప్రాణికర్మసా పతం జగత్క్య_ర్త్భం నిరెపేతం వా. ఆజ్యే, అనీశ్వరత్వ 

ప్రసంగ? ద్వతీయే, వైమమ్య నైర్స ఎలేే (వస జ్యేయా తమ్, కాంక్సీ త్
తిర్య గా దీనత్యంత 

దుఃవాన ఉత్పాదయతి, కాంళ్చిన్మ నుహ్యాదీన్సు ఖదు8ఖ సా థారణాన్ ; కాంళ్చిద్దే వాదీ 



0 రత్న ప్ర వ భాభూజి కే, కాంకర బహూసూ త భామ్చే [అ. ౨ 

సాధారణం కారణం భవతి, వ్రిపాయవాదివై షమ్యే తు తత్తద్పజగ 

ఆతాస్యెవాసా థధాకణాని నామాని శారణాని భవంతి, వవమి+ళ్వరొ" 

'దెవమను ష్యాదిసృృప్టై సాభారణం కారణం భవత్, దెవమనుష్యూది 

"పై వైషమ్యే కుత _తృజ్లీవగ ఆ న్యెవాసా ఫార ణాని కర్గాణి కారణాని 

భవంతి, ఏవమిళ్యారస్పా "వతు తా గన్న వైప మ్వునైన్సృ ణా భాం 

దుష్వతి కథం  పునరవగమ తె సావేతు ఈళ్యరో నీచమధ్య 

వుం సంసారం నిరి విరాతే ఎల తథా హొ దర్శయల శ్రుతిః 

ఏషహ్యాన సాధు $ర్మకారయతి తం యమేభ్యలో శేభ్య ఉన్ని 
నీషకే వవ, ఉనవాసాధు క 

గో ర 
పా 

"ఖో గ గో ర్. లా rg = లా ర కారయతి తం యవముథో నినిష తెలి. 

ణా భవతి పావు పావేనేడి చ.స సృృతిరపి 

వొ రవి పా వయేమి శరన విను గృ వాళి కృతం నగృహాతృత్వం చ 

వ వా ఈ | జ్య అర్య సాగ గ్యా దర్శయత యు యథా మాం పృవద్యంతే తాం_స్పశథావ భ జామ్యహా” 

మి తృవంజాతీయ కా 
నాలాలు 

శారి త్వా స్నెశ్వరవైయర్థ సం, అన్యథా పర్జన్య వై యర్థ గ్రయ్రసంగాదితి భావి యం జన 

మున్నిసీవ లే ఊర్ధ్వం నేళు మిచ్భతి శం సాధు కారయతి, వీష ఈశ్వర ఇత్యన్వయకి, 

'న చకంచిజ్జనం సాధు కంచిదసాధు కర్త కారయతో వైషమ్యం తదవస్థమితి 

వాచ్యం. అ నాదివూ ర్వార్టిత సాధ్వసాధుపాసనయా న్వభాపన జనన తత్తత్కర్థ 

మె, ఉగ శాన జగ = et జన సా ED సు వ, వృత్తవ్శ్వరస్య సాధారణం తుత్వ్వాల్ , ఆతో=ఒనవద్య ఈశ్వర ఇతెభావకి 

న్నిత్య్ట నుఖిన ఇతె వె షమ్యమ్్, సర్వసంహ రృ త్వాచ్చ మెర్సీ ఎగొఫ్టమ్ం తతశ్చ తన్య 

సావద్యుశ్వం ప్రనజ్యేత, అతో నిరవద్యస్య బవహూణో న జగత్క_ ర ఎకేమి తి 

ప్ల జర 5 జ్య ము. = Tk సీధాంకన్త- దాన బహణ్ చెషమ్యనార్ష  క్యో స్వాతామ్. కసాల్, 

సేతత్యాత్ ప్రాణికర్మ సాపేతళ్వాల్ . కరాన పేత ల్వే హీ వెపషమ్యావిదోషః 

గల్ . నచ సాపపే క్షశ్వేజపీశ్వరత్వన సంగ భృత్యాది 'సీవానుసారేణ ఫలదాతూ 

రాజక్వదర్శనాత్ * నను కస్తాత్. బ్రవాణః కర్మ్శసా ఇప్పేక్షత్వమత ఆహా 

దర్శయతి. “నిష హ్యేవ సాధు కర్త కారయతి' ఇత్యాద్యా శతి 
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సూ, నకర్యావిఖాగాదిల నాపని ందిత్వాల్ . ౩౫. 

“సచేవ సోమ్యేదమ గ, ఆనీచేక మేవాకతియి మితి ప్రాక్సృస్పేన 

విఖభాగావథారణాన్నా న్స్ కర్త యద పేషూ విషమా స్ఫప్ర స్స్యాత్ 
——0 

సృష్టంస్థి_త్తర కాలం పార్ రిరాదివిభాగా "వతం కర్మ కర్తా 

మి దివిఛాగ ఇతితనేతరాశ శ్రృయత్వం వృసజ్వతే. అతో ఇ *గాదూర్థ సం 

కరా వేకు ఈశ(రః ప్ర ప వర్హతాంనామ. ప్రా కృవిభాగా నచిత్ర్రేనిమ జన్య 

క్ర రోణోఒ భాపాక్తుతే వా ద్యాసృృష్టిః శ్రాప్నో తీత 

అనాది త్యాత్సంసారస్య . భవేబేవ దోపో యదా డిమానయం సంసార 

స్స్యాత్ , అనాదె కై సంసాెరే పీజాంకురవ తుపహా పీతుమద్భా పెన 

కర ణస్ప్సర్ల్షవై పమ్వుస్వ చ వ్రవృ త్తిర్ను వికుధ్ది . కథం పునలేతదవ 

తదు త్రరక లా 

వక్చాద్భావికర వె పషమ్యుకృతం వె షమ్యుమి త్యాశంక్యాఒనొ 5 న 

సృష్ట్యు త్త తేలి, ఆ దా సృషిరిక్యుపలతణం, ఆది వేకరూవతే మే విపమకర్శొ 

E కరన క్స్ తగిన దురెా(॥ 2 షృవ్ను౦: 
త్పతా హేశ్వఖావేనో త్తరన్ఫప్టనామప్ తుల్యక్వస్య ర్వారత్వాదితి ద్రష్టవ్యం 

పరిహారస్సుగమః--- వ,థమస్సర్ష ? కళ్చిన్న స్తీక్యతు (ప్రమాణం. సృచ్చృతి--కథం 

ఫృునరితి. 

'సజేవ సోమ్యేదమ గ అసిచేకమేవి ఇత్యావినా సృ పై! ప్రాగవిభాగావధార 

కే ల నక జో = ఒల్లో అంచ గా అయ్యే 

ణాన్న తదాసీం కర్తాస్తీ, తతః కర్తా వెక్షయా విషమా సృష్టిరిత్యస సంగత మితి చేత్, 

న; అనాదిత్వాత్ సంసారస్య బీజాంకురవ స్ధేతు హాతుముద్భావోపవ శ్తేరిత్యర్థ 9, 



ను రే చ జూల జ్ వ్రృభాభూపషి ఆ శంకర బృహూనూత్ర, భా న్స (ఆ. 2. 

A mn హ్ కు జేరు క అ నం. లి స ల రస్య అక స్థాదుద్నూ తరు కానామవి పునస్సంసార్ ద్ఫూతి వృసంగో 
“ఈ అలో ల a చత న జారి టీ శ్ Ao ణో ఇట 

కృ తాబ పగ మకృతవిప్రణ క పృసంగళ్చు. సుఖదుఃఖాది నై పమ్యున్య 

నిర్ని మి త్తతా(త్ న చేశ్యరో వైపమ్య హవాతురిత్యు శ్రమ్.న చావిదాష్ట 
"శేవలా వైపమ్ను కారణమ్, ఏకరూపత్యాత్ . రాగాదిశ్లేశ వాసనాతీ ప్ప 

కరావకుూ త(విద్యా వషమ్ముకరీ సాత్. న చ కరాంతరేణ శరిరం డా ఎని స ౩ ఫ్రై డా 
సంభవతి న చ శరీరమంత రేణ కర్మ సంభవతీతిత రేత రా శ యదోవ 
ప్రసంగః అనాది ల్వెతు బీజాంకురన్యా యేనో పవ త్తేర్న కక్చిద్దోపో భవతి. 
జరం పః ణో స చ స 5 ఉపలభ్యతె చ సంసార స్యానాదిత్వం శ్రుతిస్టృతో్వ్ః. శ్రుత తావత్ 
“అనేనజీవేనాత నేతి సర పముఖే శారీరమాతానం జీవన బేన పాణ జి ల! 4 దీ ల్ ల 
థాకణనిమి క్తైనాఖిలపన్న నాదిస్పంసార పతి దర్శయతి. ఆదిమ ర్ట తు 
ప్రాగనవభారిత పాణస్స౯ా కథం ప్రైణథారణనిమి లైన జీవశ శన సర్ష 
వ్రృము ఖిఒఖిల స్యెత. నచ థారయివ్యతీత్యతో 'ఖిల వ్యేత, అనాగ 
ఆస్ట సంబం థాదతతస్పంబంధథో బవీయాక౯ాభవతి అభినిష్పన్న త్యాత్ , 

స్యాదిత్యర్తః. నను నుఖాదివెషమ్మే)ే ఈశ(రో=విదాగ్గ వా హేశఠుర సీ ఇతాాళంక Se ణుక్లు వా నీ ఏర = ల్ స్తు వ ౮ స్టశ ంక్య 
శ, మేణ దూషయతి-_-న వేశ్వర ఇత్యాదినా. కస్తర్హి ఆూతు స్తత్రాహ---రాగాదీతి. 

అక్ష వ ట్ల రాగ ్వేవ, మోనో; శ్లేశా స్తేషాం వాసనాభిరాక్షీ పాని కర్రాణో భర్హాధర్శవ్యామి క 
చ్ అభ న య్ వారం అడ అడ = _ రూపాణి తేద ఎతాత్వనిద్యా సుఖాదిసర్ల వై చిత స బాతు3, కస్తాదవి దె నహ కారి ల్వేన 

ఎపి క్ న్ 
అల చ “వి ఇ 

నశ కర్శణతామనా దివ, వావో2జ్లీక రవ్య ఇతి భావః, కించ నృ వ్రేస్సాది'ల్వే (సృథమ 

శరీరస్తోత్ప్స త్తిర్న సంభవతి హౌత్వభొవాజ్, నచ కర హేతుః శరీరాల్ హ్రాక్కు-ర్హా 
సంభ వాల్ , తస్యాతృ-ర్య శరీర యోరన్యో న్యా శ యవరిహారాయ సరై పరేవ వాదిఖిస్సం 
సారస్యా నాదిళ్యమంగీ కార్యమిత్యావహా-__న చతి. సర్ట్వవృ్యముఖే సృృష్ట్యాదా స్రాగనవ 
ధారికప్రాణో౭పీ సక వృత్యగాత్తా భావిధారణనిమిల్తేన బీవశబైేనో దృతామిత్య 
శ్రాహఎన చ ధారయిష్యతీతి. గృవాస్థస్పదృశీం భార్యాముపేయా” ది త్యాదావ 
గతా ఛావివృ త్య శయణమితి భావః. అస్య సంసారవృతన్య న్వరూవం సత్యం 

నను కుత; సంసార స్యా నాదిత్వమి త్వావా, __ 

సంసారస్యా నాదిత్వముపపద్య తే చ, అన్యథా అకస్తాబేవ సృష్ట సంగీ కాలే 
మంక్తస్యాపి పునర్జన వనంగాల్ పూర్వ సూర్య సృష్టి సొదృశ్వానువపతేశ్న ఊప 
లభ్యతే చ సంసారస్యానాదిక్వమ్ “ధాతా యథాఫఘ్రూరమకల్పయలత్” “న రూపము 
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'సూర్యాచం ద్ర మసౌ థాతాయ థా వూర (మక ల్పయ” దిలిచ మంత నరః 

వూర్వకల్పసద్భావం దర్శియత. సృ తావప్యనాడిత్వం సంసారస్యో 

వలభ్య లె న రూవమస్యెహ తథోవలభ్వ తే నాంతో న చాడిర్న చ 

సంప్రతిష్టే'తి ప్రరాణజేచాతీతానామనాగ తౌనాం చ కల్చానాం న పరి 

మాణమ స్థతి స్థావితమ. 

సూ, సర్వధర్లోపప లెళ్చ. 3౭. 

చోతనం జురు ౦ జ = ణి 

| బ్రహ జగతః కారణం వ్రకృతి శ్చేత్యస్మిన్నవ థారిలే 

పెదా ్ టే వంరై రువమీప్తాక్ విలతణత్వాదీ౯ దో పాక పర్యవోర్తీ దా 

ఇవార సి ఉదానిం పరపతు పృతిషెధ ప్ర థానం ప్రకరణమారిప్పమాణః 

మిథ్యా వేత్యుప దేశం వినా నోపలభ్య లే, జ్జైనం వినాంతోఇపీ నాస్తి నాప్యాదిరుప 

లభ్యతే అసత్తాదేవృ న చ సంప లిష్టా మే స్థం దృష్టనష్టస్వరూ వ త్వాదితి గ్ తా 

వాక్యార్థః సంసారస్యానాది'ల్వేషపి మిఖ్యా తా దేక మేవాద్వితీయమి త్యవ ధారణముప 

ఇంగ అత్య జగ ద 5 

వన్న౦, తస్తాన్నిరవజ్యే బ్రవ్మాణి సమనయావిరోధ ఇతి సెద్ధమ్, 

ఇతి చాష్టదశాధిక రణమ్. 

వశే 

వేదాంతసమన్వయో విషయం, స కిం యన్నిర్లు ఇం తన్నో పొదానం యథారూవమితి 

3౭, “నర్వధరో వవల్తేశ్చి నిద్దణన్య బ్రవాణో జగదుపాదానత్వవాది 

న్యాయేన విరుధ్యటే న వేతి సంజేహూ ఛవత్వీశ్వరస్య విషమసృష్టినిమి త్తక్వం కత) 

యోజకస్య కర్మ ణస్స క్లాత్ న తూపాదానత్వం తద్వా్యావకస్య సగుణత్వస్యాఫావా 
టో = రి జభ - అద్య వ ు | 

దితి వృత్యుదావారణోన పొసే సిద్ధాంతసూ త్ర తాశ్సర్యమావాచేతనమితి, వివరో 

సేవా తథ్టోపలభ్య లే నాంతో న బాదిర్న చ సంప్ర తిష్టా” ఇతి శ్రుతిన్మ లో 

రిత్యర్ల 8, 
ర 

జన 9 అ ల ఉక్త నూ అం శ 

ఫూర్వం విషమసృష్టి వ, యోజిక కర్మణః సత్త్వ్వదృ )హుణో విషమసృష్టి పాతుళ్వ 

ముక్తమ్, తద్వదు పాదానత్వ ప,యోజక గుణవ క్త పస్యా భా వాన్నో పాదానత్వమితి [వ 

తుగిదావరణనంగ ల్యేదమాహ.--- 

ఫలం ఫూర్వవత్ . యిన్ని ర్లుణమ్, తన్నో పొదానం యథా గంధ ఇతి న్యాయేన 

నిద్దణాదృ్రవ్యణో జగళ్ళర్ణం బ్రువన్ఫమన్వయో విరుధ్వతే న వేతి సందేహ విరు 

ధ్యశ ఇతి పూర్వ వత్స. సిస్టాంతస్తు---జగ త్క్కారణ త్వసర్వజ్ఞ త్వాదయః కారణధరా; 

య్ విద్ను శే న శార్ కు జ an ల స్టే మాం సర్వేషాం ఫూ రో క్ష్మవ, కారేణ చృవ్మాజ్యేవోవవస్తేర్భ) షై వ 
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ల లో 

ా . 5 a 
అ వ్ / అ F _ అ వస a | ప ను క 

స్వపత,వర గృహ ప్ర, ధానం ప్రక రణము సంహార తి యన్తాదన్ము ద్రిహ్మణ 

కారే పరి గృహ్యమా కా పృ్కదర్శి అన సృకారేణ సౌర కారణధ ర్థాః 

we క క యాలి 5 | లం లీ 
ఉపపద్యం ల సర్వజ్ఞ ౦ సర్వళ్ మవహాోమాయం చ శ్రి, బ్రా త తస్తాద 

నతిశంక నీయమిద వా పనిషదం దర్శనమిల. 

ప్రత శ్రీమచ్చారీరకమి మాంసాభా సు శ్రీమద్దోవిందవూజ్య 

పాదశిప్య శృిమచ్చంకరభ గవక్చాదకృ్ళతే" ద్వితీయ స్యా థార్టియస 

సృథమః పాద. 

పాదానత్వం నిర్దుణస్యావ్యవిరుద్ధం, అజ్ఞాతత్వస్య ఛ్రమాధిష్టానత్వ ప, యోజక స్య 

సత్తాల్ , సగుణత్వం త్వవ్యావకం శర్చాదిగు ణేషు నిత్యత్వాదిఛృ్యమదర్శనాదితి 

భావః. యద్యపి సర్వజ్ఞ్ఞత్వం సర్వశ_క్టిత్వం చ లోకే కారణఢర్శ ల్వేనా ప, సిద్ధం వ్ర 

తథాపి యో యన్య కరు స తస్ట సర్వన్య కతా శ క్షశ్చేతి (మ,సిద్ధమ్ ఈశ్వర స్యాప్ి 

సర్వకర్త శశ్రువణాత్ వసీద్ధ గనుసా రేణార్థాన్ని రతిశయసర్వజ్ఞ త్వం సర్వశ _క్షిత్వం చ 

సిద్ధ గ లీత్యఖిసంధాయాహ----సర్వజ్ఞం సర్వశ క్లీతి. మహామాయమితి కర్త కోపపా 

దానత్వకథ నే సర్వశంకాపంక, ప మాళనాయోక్షమ్. తస్తాదాపనిష దె సిద్ధాం తే న కశ్చి 

దోవతి సీద్గమ్, 
ద్ థ్ 

ఇతి ఈ, యూదశాధికరణమ్, 

ఇతి (శ్రీమక్సరమహంస పి వాజ కాచార్య శీ, గోవిందానందభగవ త్పాదకృతే " 

శారీరకమిమాంసా వ్యాఖ్యాయాం భెాష్యరత్న ప,ఖభెయాం 

ద్వితీయస్యా ఛ్యాయస్య ప్రథమః పాద8. 

జగ త్కారణమి త్యర్థిః అయం భావః-_యన్ని రుణం తన్నో పూదానమితి వ్యాప్తె కిం 

పరిణామి తాషభావేో వ్యాపకః, ఉత వివరో పాదానత్వాభావః. నాద్య, ఇష్టత్వాల్ . 

J దిషతీయః, ఆరో ఏితనిత్యతో్టపాొ దానే జాత్యాదా వ్యఖీచారాల్ . అతో నిర్లుణ తే 

2ప్పి బ్రవాణో న వివర పాదానత్వం విరుద్ధమ్---ఇతి, తస్థాన్న కథంచిదపి సమన్వ 

యస్య విరోధ ఇతి సిద్ధమ్. 

ఇతి శీచ్చి్హహ్మన్యూతృవృత్వే ద్రవ్మాత త్త నవ, కాశి కాయాం 

ద్వితీయా భ్యాయస్య ప్రథమః పాదం, 



శ్రీమద్రత్నప్రభాభూవ 

వా బహసూ త్రఖాస్యమి. ంకర బ్రహ్మాసూ స్స్ 

ద్వితయా థాస్ట్రాయస్య క్ పాదః. 

సూ. రచనానుపప లెశ్చు నానుమానమ్. ౧. 

యద్యవీదం వేదాంతవా క్యానా మైదంపర్యం నిభూవయితుం 

శాస్త్రం వనృత్తంన తర్మ_ళాస్త్రృవత్ శేవలాభిర్ఫు_క్తిఫిః కంచిల్సి 

ద్ధాంతం సాధయితుం దూపషయితుం వా చున ఆ తం, తథాపి వదాంత 

సాంఖ్య తార్కిక బె” హ్టైశ్చ జె నాః పాశువతాదయ3, 

యస్య తత్త్వం న జానంతి తం వందే రఘుపుంగవమ్. 

౧. బ్రవ్మాణి సర్వధర్లాపపత్తి తివణ్ వ వృథాశేజపి తదువవ త్తిమాశంక్య నిరాచ షే 

'రచనానువవ ల్తేశ్చునానుమానం'" ననుముముకంణాం వా క్యార్గనిర్ణయ య వ త
ిబంధని రాసాయ 

ee ఓ 

వేదాంతానాం తాత్పర్యం నిశ్చేతుమిదం శా స్రమారజ్ధం తచ్చ నిరోషకయా నిశ్చితం, 
(శ) 

తశ ఃపరవతనిరాసాత కో=.యం పాదో౭సి కొ “కా వ్రేసనంగకు, తన్ని రాసస్య ముముత్వు 

నయేక్షికళ్వాదిత్యామ వలి__యద్యపీతి.. వరవతనిఠరాకరణం వినా స్వపత్ స్థెర్యా 

యోగాత్ కక్క ర్వవ్యమిళ్యాహా--తథాపీతి. తరి స్వవ వత్స్తై వనాత్పొా)) నేవ వ పరవత 

ఇక్టం ముముకోః సమ్యగ్లానో త్పాదశే (త్రయ్యాంతేన ee
 వర వరికల్ప్సీతదో షప 

ఖా 

నిఠాసేన స్వపతు; స్థాపీతః. ఆభునా ముముమిీః నిర్దో షే అచై పకదర్శశే నిర్విచికిత్స 

నమ పా చే సాన్య వరవుత నిరావనవరన్న పాదన 

et వజీవకభావః సంగతి:. ర్వధర్లోవ వలే శ్చేత్య షెనేన బృహవాణె కారణధర్తాణా 

రుకా; లేషాం వ ప్రథాన నవోవవతత్తిః కిం న స్యాదిత్యాక్నిద్య సమాధీయళ 

పలక్ణా వాంతరస నోత్యా ఇదమధిక రణమారభ "లే 

త్ర ఫూర్వవకే. సాంఖ్యయు క్తివిరో థాల్ సమన్వయాసిద్ధి! సిద్ధాంశే 
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వాకాని వ్యాచతా లై స్పమ్యుగ్దర్శన వతివత భూతాని సాంఖ్యాదిదర్శ 

నాని నిరాకరణీయానీతి తదర్హః పరక పాదః ప్రవర్తతే పెదాంతార్థ 

నిర్ణయస్య చ సమ్యగ్దర్శనార్థ త్వాత్ తన్నిర్ణ యేన స్వవతస్థావనం 

వథమం కృతం తద్ధ్య్వభ్యర్షి తం వరవతే. వ,త్య్వాఖ్యానాదితి. నను 

ముముతూ తా ౦ మోకసాగనతే త్వెన సమ్యుగ్దర్శనని రూవణాయ స్వవతు, 

స్థావనమేవ శేవలం కర్తుం యుక్తం కిం పరపత్షనిరాకర ణేన పరవిద్వేష, 
సార ణేన. చాఢ మేవమ్, తాపీ మవాజనపరిగృహీతాని మహోంతి 

సాంఖ్యాడితం త్రాణి సమ్యగ్గర్శనావదేశేన ప్రవృత్తాన్యుపలభ్య భవే 

త్మ సౌంచిన్య ందమరీనామే తాన్య ి సమ్యగ్గర్శనా యోపా దేయానీత్య 

వేత. తథా యు_క్రగాఢత్వసంభావ నాత్సర్వజ్ఞ భాషితత్యాచ్చ శ్ర, న్ థొ 

చ లేష్విత్యత_స్థదసారతోవపాదనాయ పృయత్య లతే. నను క 

తెర్నా శ బ్లమ్” (అం పా౧సూ్బు “కొమాచ్చ నానుమానా వేశా” 

(అం౧పాంసూం౧ర్చా “ఏ తేన సర వాఖ్యాతా వాఖ్యా తాః” (అంపార 

_ నూర ఇతిచ వూర్వ త్ర తావి సాంఖ్యాదిపతే వత మెధః కృతః కింవునః 

వ,త్యాఖ్యానం కార్యమిత్యత ఆహ--- వె దాంతాన్టేతి, వేదాంత తాత్పర్యనిర్దయస్య 

ఫలవజ్జ్డాన కారణాంత ర్భా వాదభ్యర్థి తత్వమ్. నను రాగ ద్వేషకరణ త్వత్ వరమతనిరా 
జా 

కరణం న కార్యమితి శంకలే__-నన్వితి. త్ర తీ కనిర్ణయ ప, వ థధానా, హీయం కథారబ్దా, 

త క్త ప్టనిర్భయశ్చ వరమ లేష్వ ౩ క్రధ్ధాం వినా న సీద్ధ్యతి, నో చ శేషు భ్రాంతిమూలక్వ 
నిశ్చయం వినా న భవతి న “సేం పాదం వినా స ఇతి స్వసీద్ధాన్ననంర తణార్థ తాల్ 

వ్ర, ధాన సిద్ధ్యర్థ త్వాదయంపాదో ఒస్మి ౯ శా స్త్రేనంగతః, సంగత త్వాద తరాగోణాకి వర 

మకనిరాసః కర్తవ్య ఇత్యఖిసంధాయో శ్తాంగీ కారేణ సమాథే- బాఢమి త్యాది నా. అవ 

"దేశీన వ్యా బేనమందమతీ నాం తేమ శృద్ధానిమి శ్రాని బహూని సంతితి తన్ని రాసాయ 

యత్న; క్రీయత ఇత్యర్థః స్వమక శ్ర ధ్ధాపరమక ద్వే షా తు వ, థానసిద్ధ సర్గ తాష్టదంగీ 
లే", నావృ్యయందోషః, పరపతొక్వబుద్ధ్యా హ నిరాసో డ్వేషమావవాతి నతు తత్తష్ట 

 యేచ్చత * కృత ఇతి మంతవ్యమ్, పౌనరు క్ష సం శంక లే--నన్వీత్ తేగితి. పూర్వం 

"ంక్లూదెనాం శు కత్యర్థానుగ్రావాకతర్క-ని రాసాద క %ళత్వము క్షం సంప్రతి (శుత్య 

(స్క భానమ వేతనం జగదుపాదానమితి సాంఖ్య 

మాణమూలో (ఫాంతిమూలో వేతి నంజేహా, 

కదవిరో ధాళ్ తల్సిద్ధిరితి ఫల భేద. 

దాంతో= త విషయ నకిం వ సీధ్ధాంకి జత విషయక. స ౦ వ్ర 
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కృతకర ణేనేతి. తదుచ్య తే సాంఖ్యాదయః స్వ పతస్థాపనాయ వేదాంత 

వా క్యాన్యప్ఫు దా హృత్య స్వవతానుగు ణ్యానై నవ  యోూజయంతో 

వ్యాచతు లె, తేషాం యద్యా వఖా్యానం తదాష్ట్రాఖానాభాసం న సమ్య 

గ్ఞ్యాఖ్యానమి త్య తావత్పూర్వ త్ర కృతం, బ్రహ తు వాక్యనిర సేతు 

స్ప్వతీం త్ర, _స్రద్యు కప వతిమేధః క్ర ముత ప్రత్యేషవి శె మక. తత్ర నాంఖ్య్యాః 

మన్యం హపే_._య థా సుటకశాపద యో "భేద దామృ దాత్మేతయాజఒనీ్వ్వీయ 

మానా మృదాత్శక సామాన్య పూర్వ కా లో దృ బ్రా తధా సర్వ 

క =f * ని “దో అగ ౦0 అ ష oN న ఎవ బావో థధ్యాల్మ కె భేదా స్పుఖదుఃఖమోహోత తయా౭ఒన్వీయ 

మానాః సుఖదుఃఖ మోవాత్మ క సామాన్య వూర కా భ వితుమర్హు ంతి. 

యత్సుఖదుఃఖమోావోత్మ కం సామాన్యం త్తైగుణం సృథానం 

మృద్వద చేతనం చెతనస్య పురుష స్వార్దం సాధయితుం స్వభావ ఖేబె 

నైవ విచిత్రైణ వికారాత్మినా వివ రత పతి. తథా పరిమాణాదిఖిరవి 

చేశ స్తదీయాస్స వ్రలేంతా, యుక్తయో నిరస్యంత ఇళ్యర్థ భదాన్న పునరు కిరి త్యా 

హా---తదుచ్యుత ఇతి (వ, ధానమ చేతనం 'జగదు పాదానమితి సొాంఖ్యనిద్దాంత్ ఒక, 

విషయక స కిం పప్రృమాణమూలో భ్రాంతిమూలో వేతి సంచేపూ 'సర్వధర్లోవపళ్తే” 

శ్చత్యుక్తధర్గాణాం ప్రధానే సంభవాల్ త దేవో పా దానమిత్యా మషెవసంగత్యా 
వృమాణమూలత్వం దర్మయక సూర్వవపత్నమావాక, క్ర సాంఖ్యా ఇతి, న్వసిధ్ధాంత 

జనస్య పరమతనిరాసం పృత్యువజీవ్య త్వా త్పాదయోస్ఫంగ తిః. వరమకనిరాసాత్ర 

కత్వాల్ సర్వేహిమధికరణానా మేక తాదసంగతిక, ఫూర్వవమే ,ప,మాణమూలమక్ర 
విరో ధాదు క్ష శు త్యర్థ సమన్వయానిద్ధిః ఫలం సిధ్ధాం తే త్ఫిద్ధింత్యాహోదం ద్రృషవ్యమ్, 

(₹_శసమన్వయ దా ర్హ్యార్థ త్వాదస్య్థ 'పాదస్య (శుతినంగతిరితి వివెక$, భిద్భంత ఇతి 

భేదా వికారాః, యే వికారా యేనా-న్వి తా స్తే సే తక్చక్ళతికా ఇతి వ్యా _పమావా=.. 

యతి. సర్వం కార్యం నుఖదుఃఖ మోసోత్త క్షవస్తుప ప్రకృుతికం, కదనిషిక తాషత్ ఫఘుటాది 

వదిత్యనుమాన మావా తతి. క్మర్థం (శ్ర ధానం పరిణమ "త తత్రాహ --- వెన స్వే తి, 

ఆర్థో భోేగావవర్హ్ల రూపః, తదర్థం స్వభావత నవ పృవర్త తే న తు శేనచిచ్చేత నేన 
డ్రేర్యక ఇత్యర్థః. కదుక్తం “పురుషార్ధ వీవ హేతుర్న కేనచిత్కార్య లే కరణి మితి. 

జగత్. నుఖదుఃఖ మోహోత్ర కవస్తూ పాదానకమ్, తదన్న్విత త్వాత్ మృదన్నకగుటాదివల్ ; 
ఇత్యనుమా నేన యత్సు ఖా ద్యాత్త కం సిద్ధమ్, త దేవ త్రిగుణాక్ర కం (ఈ, ధానమ్, అత 



478 రత్న వ, భాభూషి తే, శాంకర బ్రహ్మనూత్ర భాజే [అ.౨. 

లింకా స్పదేవ సృథానమనుమిమతే. తత్ర నదామఖయది దృష్టాంత 
బలెనై వ వెతన్ని తా స్యెత నాచేతనం లశ చతనానధిఫ్టీతం స్వతంత్ర 0 

కంచిడ్నశిస్ట్ర వురు హోర్టనిన్వ రృనసమర్థా౯ వికారాకా విరఠచయద్ద స్థం. 

గహ ప్రాసాదశ యనాసనవిహారభూ మ్యాద యో హీం లో శే ప్రజ్ఞావదిః 
శిల్పఖర్య థా కాలం సుఖదుఃఖ పా పా _వృపరివోర యోగ్య రచి తొ; 

దృశ్యంతె, త థేదం జగదఖలం పృధథివ్యాదినానాకర్శ ఫఘలోవభోగ 
న లా 

అనుమూనాంత రాణి "తెరుతాని స్థారయతి.__క భీతి, ఉక్తంహి “జేదానాం వరిమాణాల్ 

నమనషయా-చ్ల బుక కీతేః వ సృవృశ్తేశ్చ, కారణ "కార్యవిఖభాగాదవిభాగాైై నశ్వరూవ్య సే స్వ "త్తి 

అత్త కొరికారయాం సమన్టయావఏలి లింగం వ్యాఖ్య ళం, శిస్టైని రా సే 

తథాహి తీత్యాస్నాం భేదానాం కారణమవ్య క్షమ స్తీ వరమిత త్వాద్ధ టవత్ .న చ 

దృష్టాంలే సాధ్యవ్రైకల్యం భుటోత్పళ్తే; ప్రాగన ఖివ్య శథటాదిరూపకార్యవిశిష్ట శే తన 
మృదో౭వ్యవ్య క్త త్వాల్ , తథా ఛుటాదీనాం కారణశ క్లిత$ 9 వృతేర వాదాది 

కార్యాణానుసి కారణశ క్రితం వన త్రర్వాచ్యా, తచ్చ క్లిమ త్కృారణమవ్య క్షం, కించ 

కారణా త్క్కార్యన్య విభాగో జన నృదృశ్యలే కి వీ తేర ర్థ్ర్భాత్తి్కా జాయతే తతో ఘట ఇతి, 

నీవమవి భాగ; ప్రాతిలోమ్యెన ప్ర వ ళయో దృళ్యలే ఫఘటస్య మృత్తికాయాం లయ! 

తస్యాః శీత Pe 'లేరప్పు ఆపాం కసీ కే లృతి. విభాగావిభొగా వై శషరూస్య న్య విచి 

తస్య భ వజాతన్య దృళ్ళమానా వృథక్పతీ॥ కృతే. క్వచిత్కారణి విశ్రాంతి. విభ 

గ తాషదవి భాగ త్వాచ్చ మృది సుటాదివిభ' గావిథ గవదిక్యర్థ$ సీద్ధాంత్రయతిశ త్ర 

వదామ ఇతి. _ కిమనుమాచైరచేతన (వృకృతికత్వం జగతస్సాధ్య తే స్వతంత్రా చేశన 

వృకృతికక్ష్టం వా ఆజ్యే సిద్ధసాధనతా, ఆస్మాఫిరష్య నాది, తి గణమాయాంగీ కారాల్, 

ద్యితీయే ఫుటాదిదృష్టాం తే సాఛ్యా వ్ర సిద్ధికి త్యావా యిడితి, స్వతంత్ర మచేతనం 

త కలలకి త్యేశద్ద ఎషట్టాంతబళన తదా నిరూెపీ పేక యది ద్భృహాంత$ కళ్ళి తా ల్ నతు 

సృష్ట క చిదిత్సనర్మయ8. న్వశంత శ్రవదార్థమాహ చేశ నానధిష్టితమి తి, వరకీయన్య 

=ధ్యసా గ్రవ్కసీద్ధి ముక్త్వా సక్స) తివతుళ్వం వక్తుం యద్విచిత్రరచనాత్ర్తకం కార్యం 

స్పతనాధిష్టి ఆ చేళన వృకృతికమితి వ్యాప్రిమాహఎా 7 పాలి, ఇదం జగ చ్చేత నా 

ప తా చుకన (వుకృతికం, కార్యత్వాల్ , గహవదితి ప్రయోగ వివ విచిత్ర రచనా 

v DS ఇ ల్సి ~ జ అస, ళ్ 
హొ లోక | నాం ఖ్యనిద్దాంత ఇతి సపూర్వః వత, 'సీర్థాంక స్తు -నోకానుమానని ద్దం 

ప్రథానం జగదుపాదానక్. కుతి రచనానువవల్తే? అచేకశాల్ వ్రష్టవ్యజ్ఞాన 
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యోగ్యం బె బాహ్యామాథా చ శసీడాపి నానాజాత్వన్వితం జతే 0 
ద్ర 

నియ తావయవనిన్యానమ సెక కర్శఫలానుభ బాధ్య మానం దృ? స్ట్రిమానం 
నర 

్ట 

నసాప్యాలో చయితుమళ కరం సనత్ 

చేను ఇ వథానం రచయేత్ , లోష్టపాహాణాదిష్యదృష్ట జ్యాక్ 

మృదాదివ్యపి పంభకారాద్యధిష్టితే తేషు విచిత్రాకారారచనా దృశ్యం ంతే, 

తద్భత్ య థానసార్థివి చెతనాంత రాధిష్టితత్వ వసం గ్క వచ మజ 

ద్యుపాదడానస్వరూపన్యపా శ్ర యెణైవ ధ కణ మూల కారణమువ ఛాడ 

ణేయం, న బాహ్వాూకుంభ కా రాదివ్యపా శ యణోతి క0-చచిన్ని మూమక 

CN 

వహ 

ని వ్ల =. కు ట్ట వ కో వక ఆర 7 మస్తు, నచణెవం సతి కించిదిషరోధ్య తే వ్రతము శ్రృతరనుగ్చవ్వ్యాతే 

చేతన కారణత్యసమన్పణాతీ , అతో రచనానుపప స్తెశ్చ హాతోశ్నా 

నువవ త్తిభూవం స్పూతోక్ష కం బాధకతర్య.ం వక్తుం జగ వెచ్చి కృ మాహా... 

; A: AN శ్రరీనాడి భో యెహో తతి. బాహ్యాం పృథివ్యాదె భోగ్య 0, ఆథ్యాత్మికం శరినాడి చ బి గార్గుష్టానమితి 

విభాగ $. (ప్రృతినియళో “2ఒసాభారణోఒవయ వానాం న న్యావో రచనా యగన క 

దిక్యర్థ 5. ఇ్జేం విచిత్రం జగ చ్చేతనానధిష్టి తా జడ వకృతి?ః కథం రచయొన్న్న కశమ 

గ్రా పీశ్యర్థ3. య'చ్చేతనానధిష్ది శమ చేతనం తన్న కార్య కారీతి వ్యా ప్తీము క్షకర్ము.మాల 

భూతామాహ=_లో ష్టేతి. చేతనా సేరిలేషు లోహాదిమ కార్య కార త్వాదర్శనాది క్వర్ద 5. 

కించానాదిజడ ప వ్రకృతిః చేతనాధిష్టి తా, పరిణామి తాల్ , మృదాఏవదిత్యాపహా--- 

శ్ఫుదెతి. నను మృ చాదిదృష్టాంతే ద్వయము స్తే ఆచేశనక్షం వేకనాధిష్టికళ్వం జ్త్రి 

తత, వరిణామిత్వెహేతోరవేకనత్వమేవ వ్యావకం మృదావిస్వరూవ ల్యే చాంకరంగ 

తాల్ ,నశు చేకనాధిష్టితత్వం వ్యావకం, తస్య మృచాదిబావ్యాకులాలాఏ హెపేతు 

కేన బహిరంగళ్వాల్ , కథాచ బుడామిత్వేజవ మూల పృక్ళ తేర చేశనళ్వథ మే కైవ 
యోగో న చేకనాధిష్టీక ల్వే నేత్యాశంక్య నిేధలి-.న చేతి, మహానసదృష్టైం తేఒ న్త 

రంగ స్యాపి మవానసస్వరూ వస్య ధూవమువ్యాపకత్వం నాస్తి కద్భిన్నస్య బహిరంగ స్యాపీ 

సూ స్తద స్తీక్వంతరంగక్ష్టం వా ివకత్వే వ, వ యోజకం న భవతీతి భావ, కించ యద 

చేతనం తచ్చేత నాధిష్టికమేవ పరిణమశ ఇకంగ్కాశే బాధకాభ వాల్ వృత్యుత 
శృుత్యనుగ్ర హోచ్చ తథాంగీకార్యమత్యాహ---న మైవం సలీతి,  నుఖదుఃఖమోహో 

ఫక్ రా 
క మూ 

UU 
- 
ల 

( il, ణి కూగ్యాల్ (వృ వ ధఛానాల్ ఆశనేకవిధదిచి శృజగద ద చనానువపే డ్రారిత్యే ద డి Nan = 

థి 

ష్ సాసాదారిరదనాయాః బుద్ధికుశ లశిల్పా ది కార్య త్యదర్శనాదితి భావః. జ్, 



430 రత్నప్రభాభూషితే, కాంకరబ్రహానూ త్రభామ్యే [అ. ౨. 

చేతనం జగత్మాకణమనుమాతవ్యం భవతి. అన్వయాద్యనుపవ ల్తె 

నేతి చ శబ్దేన "హేతోరనిద్ధిం సముచ్చినోత. న హి బావ్యూథ్యాత్తి 
కానాం ఖదానాం సుఖదుఃఖమోవోత్మేక తయాఒన్వయ ఉపవద్యలె. 

సుఖాదీనామాంతరత్వ ప్రతి అః క బ్లాదీనాం చాత దూ పత్వ ప్రతీ తే_న్థ 

న్నిమి_తతష పతీ లేశ్చ, శబ్దాద్యవిశెషే౭.పిచభావనావి పాత్ సుఖాది 
విశేపోపలబ్దేః, తథా వరిమితానాం భేదానాం మూలాంకురాదీనాం 

సంసర్థపూర్వక త్వం ద్భహా( బావ్యాభ్యాాతి కానాం భేదానాం పరిమిత 

సంసర్ల వు పూర్వక త్యమనుమిమానస్య స సత్త్య్వరజ_స్త సమసామవీ 

సంసక్షవూర్వకళ్న ప్ర 5 సంగః సరిమితేత్వావిశా పాత్ . కార్య కారణభావ స్తు 

ష Pe en 

శ వ్ జభ, ఎద్య wre న్వయాదితి పాళోరసిస్దివ్యోకనార్థస్సూ శ్రే చకారఇత్యాహ.---ఆన్వయాద్యనుపపత్షే 

శ్వేతి, నానుమానం యం కృమిత్యన్వయ:ః. అఆదిశబ్లః వరిమాణాదిగ హార శటాదీనాం 
—_ యి లో యి a 

ఛావ్యూ త్వానుభ వాదాంతరసుఖా ద్యాత్మ క త్వమసిద్ధం తన్నిమి త్రతాష్షిచ్చ. న హీ నిమి త్ర 

చెమి త్దీకయోర భేదేన యోగో౭ సీ దండఘుటయోరదర్శ నాదిత్యర్థ 8, కించ యది ఖుటే 

మృద్వత్సు ఖాదికం శభ దావన్వితం స్యాత్త త్తర్తి సరై పరవిశేషేణ నుఖాదికముపల ్యేత 

ఘటే వృుద్వత్ . న తథ్ధావలబ్ధిర శ్టీత్రి యోగ్యానుపల స్టా హాత్వభావనిశ్చయ 

ఇత్యావా_శద్దాదీతి. విషయనై ళన్వేజవి ఫురుషవాసనావై చిత్ర్యాత్కన్యచిత్సు ఖ 

బుద్ధికి కస్య చిద్దు 8ఖబుద్ధిః కస్య చిన్ఫో వాబుద్దిర్ద శ్వ లే అతో విషయాస్సు ఖా ద్యాత్త కా 

న భవంతీత్యర్థ$. నవం సమన్వయాదితి హేతుం దూషయిత్వా వరిమాణాదిపాతూక౯ా 

దూషయతి---త భీతి. బుద్ధ్యాదీనాం పరిమిత త్వేన సంసర్డ వూర్వకక్వనీద్ద' సంసృష్టా 

న్యనేకాని నత్త రజ స్త్వమాంసి సీధ్యంతి వీకసి క నంసర్దాభావాత్ న బ్రవ్యానిద్ధిరితి 

సాంఖ్యన్య భొవ$. కిమిదం పరిమితత్వం న తావ ద్చేశత; వరి చ్యేద3, వమోంతర్ష తాకా 

శే తస్యాభా వేన భెగాసీ స్థం నాప్ కాలత3 పరిచేదక, సాంఖై నః కాలస్యానంగీ కా 

రాత్ ఆవిద్యాగుణదోష ల్వేన సంస్త్హైణ సిద్దసాధ నాచ్చ, నావీ వస్తుతః పరి చ్చేద$ 

సత్త్వాదీనాం పరస్పరం భిన్న త్వే సత్యపి సాధ్యాభావేన వ్యభిచారాది త్యాహా_ 

స్తే పతి. యదుక్తం శార్యకారణవిభాగో యత్ర, సమావ్యలే తత్ప)ధఛానమితి తన్న, 
ద్రవ్యాణి మాయాయాం వా సమా వ్లీసంభ వాల్ , న చయః కార్యన్య విభాగ; సచేత నాన 

చశళ్చేన హేతో; స్వరూ పాసిద్ధిం సముచ్చినోతి. సుఖాదీనామాంతరళ్వ పృతిపశ్తేః 
నతక!ం జగతోజఒసీధమ్. తసాను ,పా $ ళద పతకం జ సిద్ధ సా న్న్న (ప్రామాణిక 8 సాంఖ్యసీర్ధాంక ఇతి, 
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ట్రేతావూర్యకం నిర్మితానాం నయనాసనాదీనాం దృష్ట ప్రతి న కారస్టి 

కారణభావాద్చాహ్వో థ్యాల్మి "నాం -భేదానామ చేతన పూర్వక త్వం 

శకం కల్పయితుమ్. 

అప అర్య 
M0౮ ప్రువృ తెశ్న్చ, 

లి « 

ఆసాం తావదియం రచనా తత్చిద్ధ్వర్ధ" యా 'వవృ త్తి! 

సాన్యూవస్థానాత్స్రచ్యుతిస్ప_్త్ (రజ_స
్తమసామంగాంగిఖ "వాపి! విని 

ళో గ ~ క 9 wt జ mn న 

ప్ర కార్యస్వాఖిముఖ ప్రవృ త్త; సావి నాచెతనన్వ వ థానస్య స్వతం శ్రే, 

స్యోపపద్య తే, నృుదాదిప్యుదర్శనాత్ రఇాదిషు చ.న హి మృదాద యో 

ధిష్టి తా చేత చే సమా ష్ప ఇతి వ్యా ప్పీర స్తీ సర్వత్రా చేత చేమ చేతనాధిష్టానదర్శ నా 

దిత్యాహ---కార్యేతి. ఏశేనావిభాగో2పి వ్యాఖ్యార$ “యత్తు యత్సరిమికం తదవ్య క 

పృకృతికమితి వ్యా ప్త్వసంతరం తస్యాప్ గ తేష్వునాదిమ పరిమి తేమ వ్యభిచార, ఏతేన 

సదృశ యోశేవ ప్రకృతివికారభా బాద చేతనవి కారాణామ చేతన
 మేవ పృకృతిరిలి 

నిర స్లమ్. చేశ నాధిష్టి శావేశన ప్ర కృతిక త్వే౭.ి సాదృశ్
యాద్యువపస్తేః “న విలతణ త్వ 

దిత్య త్ర, సాదృశ్యాదినియమస్య నిరస్త త్వొచ్చు. ఏవం చేశనవాధీనకారణశ క్రిత; కార్య 

పృవృ త్తిసంభవాత్. శ_క్టితః పృవృ శ్రిలింగమన్యథాసిద్ధమి తి భావః 

౨ స్వతంత్రమ చేతనం కారణ జేషన నానుమాతవ్యం తస్య సృష్ట స్రర్మవ్రవృ ప 

రనువపశ్తేరితి చకారేణానుపప త్రిపదమనుషజ్యి స్యూత్యం యోజనీయమ్. రచనా 

ప్రవృత్తోషః క్రో "భేద ఇ త్యాశంక్య (పృవృత్తిస్వరూవమూవా---నా మ్యెతి, గుణా నాం 

కిల సామ్యావస్ణా తత్వానాం వశయకి కదా న కించి త్క్కార్యం భవతి వృళశయాభాొవ 

వ్రసంగాత్ , కింతొ్వచౌ సామ్య ప, చ్యుతియావం వె షమ్యుం భవతి, తత; కస్యచిద్దుణ 

స్యాంగిత్వము ద్భూూశ తన ప్రాధాన్యం కస్యచిదంగత్వం శీషత్వమిత్యంగాంగి భావో 

భవతి తస్పిక్ సతి మహ దాది కార్యోత్పాదనాత్మి కా (వృత్తిం: తయా వివిధ 

కార్యవిన్యాసో రచశేతి భేద ఇత్యర్థః గణానాం వృవృ త్తిశ్చేకనాధిష్టానఫూర్వికా, 

వవృ త్తిశ్వాల్ , రథావి పృవృ త్తివది త్యాహ---సాపీతి, నివమే స్వాతంత్ర, స్ట్ 

వృవృష్తే గనుపప త్తిరిత్యర్థ. శేచిత్తు భేదానాం వృవృ త్తిశ క్రిమత్త్వ చృత నానధిష్టీ ఆ 

యత్తు శ క్తితః పృువృల్తేశ్చి త్య తాహ 
- ర ప ల | 

మూ ఆ చేతనరథాది వ్రవృ లే? వేతనాధీనత్వదర్శనాల్ , థానన్య 
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రణాడయో వా స్నయమచేతనాస్సంతశ్చేతనై.! కులాలాది భక శ్వాదిఖి 

ర్యాఒనధిష్టితా విశిష్ట కా ర్వాఖిముఖప్రనృ త్స యో ద్భశ సంతి. ద్భష్టా 

చ్చాదృ్భష్టనిద్దిర తః ప్రృవృ త్త్య్వనుషవ తెరపి హసేౌతోర్నా చేతనం 
—-0 

జగ త్కారణ మనుమాతవ్యం భవతి. నను చేతనన్నావి ప వపువృ_్తి తిః 

“కేవలసను ఫ్ న దృష్టా, సత్య మేతత్ , తశ్రావీ చేతనసంయు _కృస్వ రథా 

చేరచేలేనస్య వ పవృ సవ దృష న త్య చతనసంయు కస్య చతనస సర 

వృ _్తిర్భజా కిం పునర తే యుక్తం, యస్మళ పవృ త్తిర్ల హా తస్య సుత్త 

ఉత యత్సం ప్రయు_క్షస్య దృష్టా తేనైస్టివ నేతి. నను యనీ ౯ దృశ్వతే 
Y మ్మ ఎలి 

నే ర సరు నే అ ల ప్రవృత్తి స్థనై కవ నేత్రి యు కృముభ యోః పృత్టమత్యాతి, నతు 

వేతనపకృతికత్వమితి శ_క్తితః ప్ర ఎ తంతి లింగం వ్యాచత తే. అస్యాపి గుజేష 

వ్యఖిచారః కార కషవిశెషణే చ వీరుద్ధ తా. (వవృ త్తిశక్లిల్వే సతి కార్యత్యస్య ఘుటా 

దిన చేతనాధిష్టి కవకృతిక ల్వేనో కృసాధ్యవిరు ద్దేన వ్యా క్షిదర్శణాదితి “ప్ర వృశ్తే'శ్వేతి 

సూ, 50) దాపీతం, నను లోకే స్వతంత్రావేతనానాం వువృటశ్తీ న్రైదర్శ నేవి వథానే 

వ్ర తిసీీద ఏతు తతాహ---దుపూవ్చేతి. ఆనుమానశరణనన తవ దృపఫాంతం 

రన మన్య ద ఫయాగాదితి స PI ప తు ల కు ప్రవృ లిం ల 

చేకనన్య సృష్ట వ పవృ తిర్వాచ్యాసాన యు శే సాంఖ్యశ్ళంక లే _నవ్వితి, శుద్ధ 

చేతనన్య ప్రవృ శ్ర యోగమంగీకరోతి--_నత్యమిలి. కర్ణి శేవల స్యావేతనస్య ప్రవృత్తి 

సిద్ధిరన్య థా స్పష్ట స్రయోగా త్తత్రాా--కథాపీతి, కేవలన్య చేశతనస్యా పృవృత్తావవి 

చేతనా చేతన యోరి ర్యిథసృంబం ధాత్ సృష్టి వృవృ త్తిరితి భావ$. ఇమం వే దాంతనిద్ధాంతం 

సాంఖ్య దూషయతి---నత్వితి. సరా్వా వ వవృత్తి తిర చేతనా శ్ యెవ దృష్టా నత్వచేళన 

సంబంభేనాపి చేతనస్య క్వచిక్పివృ క్తిర్భవా తస్యాన్న చేశనాక్స ఎప్తిరిక్యర్థః. మత 

దయం శ్రుత్వా మధ్యస్థః పృచ్చ శి. కింపునకి తి, యసీ న్న చేతనే రథాదా (వువృ త్తి 

రృష్టా శమ్యైవ సా న చేతన్సస్తత, మోతురితి కిం సాంఖ్యమతం సాధు ఉక యేన చేతే 

నాశ్వాదినా సంయోగాద చేశనస్య ప్రవృత్తి స్తక్పృ్రయుక్తా నేతి వేదాంతిమళం చా 

నతి వ్రశ్నార్థః సాంఖ్యఆవా---నన్వితి. ఉభయోః వ్రవృత్రితదాశ్యయ 

ారిత్యర్థ 8. దృష్టూశ్యయేతైవ (వవృ త్తరుపపత్తావదృష్ట చేతన వ వృ త్తిర్న 

ఏతి భావః. అత్మ నోఒ పృత్యత ల్వే కథం సిద్ధి నష తావావృవ్భర్తీతి, జీవ 
(య / 

హాస్య రథాదిభ్యో 'వైలక్షణ్యం 'ప్రా,ణాదిమ్త సం లింగం దృష్టమితి కృత్వా వేత 

'మ్యావస్థావ్రచ్యుతిరూవ వ్ర వృ స్తే క్చేశనప్రేరణమంతనేణ అనువప శ్ర రిత్యర్థ 
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వృత్వాళ ఛాయ లేన శేవల శ్చేతనో రథాదివత్ ప్రత్యమః. ప్రవృ 

ా శో య చేహాదిసంయు _క్టనైనవ తు చేతనస్వు సద్భావనిద్ధిః లా 
ఫీ యై” 

పెతనరథాదిఐె వై లక్షణ్యం ఉవద్దేహస్య దృష్ట్రమితి, అతవవ చ ప పృత్య EN 

దేహా సతి మై తన్యస్య దర్శనాదసతి వాదర్శనా దహన గవ చైతన 

మితి లో కాయతికాః పృతిపన్నాః తస్తాదచేతననై 5 పృవృత్తిరిత. 

త తాభిథయ ల, న ట్రూమోా యని సిన్న చేతనే వవ త్స నై న 

తస్వ నేతి భవతు తసై సవ సా సాతు చేతనాద్భవలత ట్రూమః, 

తద్భావే భావా త్సదభా పె వాఫావాత్ యథా 'కాష్టాదిన్వపాల్ట్, 

యాపీ దాహ ప్ర కాశాది పలతుణా వి క్రి యా౭నుప లభ మానాపి 

శేనలే జ్వలన జగలనాదెవ భవతి తత్సంయూో దర్శనా_త్తద్వి యో ణా 

చాదర్శనా_త్తద(ల్లో కాయతెకానామపి చేతన వవ చేహోఒ చెతనానాం 

క bE Cs 

క్త 

గ్ 

ష్ ల Pras లు న్యా అం రాజం ఒడ లావ నర ద ట్య జ 4 

రథాపనవాం పవ గ్యకి దృష ఇత్యవి ప లేపస్నం చుతేనస్య పవ 

జ నళ న ల వి అ 
కత్ర్త్వమ్, నను తవ చేవోదిసంయు కృస్యాప్యాత్మన్ విజ్ఞానస బభూవ 

న్ 

- అగ ని న నష అలుగు ఇ అ + red 
మాత త్రువ్వుత రణ ప్రువృ_త్త్వనుపప_త్తెరనువపన్నం వ్రృవ్నర్పక్ తషమితి 

వెన్న, ఆయస్కాంతవ ద్రూపాదివచ్చ వువృ త్తి హితస్యాపి ప్రవర్త 

నస్య సిద్ధిరత్యన్వయ:. జీవ ద్దేహస్సాత్మ క్క ప్రా,ణాదిమత్త్వాత్ వ్యతినేశేణ రథాది 

వది త్యాత్త సిద్ధిరిత్యర్థః. దెహ ప్రవృత్తిస్సా వశ యాద న్యేన జ్ఞానవతా నవా భూతా, 

చువృత్తిత్వాద, దభ,వ (సృవృ ర్తి తివదిత్యను మానాంతరసూచనాయ వవృత్తా వ 

త్యు క్తం, స ద్భావసిద్ధిరేవ న ప్రవ రృకత్వమి ల్యేవకారార్థః . అనుమిశస్య సద్భావ 

మాత్రేణ పృవృ త్తి హేతు కే సర్వత తాకాశస స్య హూరుత్వప్రనంగాదితి ఖావ$* 

అత్మ నోఒప వ్రశ్యత్ ల్వే చవార్వా కాణాం త్ర మోజావ్ _౨ింగమి త్యావా. అతవ పేలి 

అప ప్రశ్యవత్వాశే వేశ్యర్గః. దేహాన్యాత్మ నః ప సృత్యత శ్వే బ్ర భ మాసంభ వాదితి భావః 

దర్శనాత్, జు (వృవృ్రి వెశన్యయోంతి eal వ పొవృత్తి నిం ప్రహ్యాశ్రయక్వవ చేతన 

౧ చే కొడి 
చేత్యు క్షమంగీకృేత్య చకనన్య వయోజక కత్రరం సిద్ధాంత సాధయ శి. ళదఫిధీియత 

ఇతి---రథాది వృవృక్తావశ్వాది చేశనస్యాన్వయ వ్యతి రకా న్ఫుటొ, తాభ్యాం వౌళనన్య 

(పృవర్తకత్వేం బావ్యోనానుక్ సమక మి త్యాహ లో కాయతి కా నామపీతి, యి 

(వవర్షక। న స్వయం ప్ప వ,వృ త్పిమానశ్వాదివదితి వ్యా ్వై స్రేరాశ్త ని వ్యావకాఫెవాన్న 

వ్రవ_ర్హకత్వమితి కళ్చిషృంకలే_నన్వితి. మణ్యాదా వ్యభ్గొచారాన్న వ్యా ప్టీరితి వరి 



464 రత్న ప్ర భాభూషి. తే, శాంకర బ్రహసూత్రభామ్యే [అ. ౨. 

కతో్యపవ ల్తే.[యథాఒయస్కాంంతో. మణిఃస్తయం వ వృ త్తిరహితో౬వ్య 

యసః వప్రవర్తకొ భవతి యథా చ రూపాదయో విషయాః సయం 

పవృ_త్తిరహీతా అపి చతురాదీనాం పృవర్శకా భవంతి, ఏవం 

పృవృ సరహితోఒ వీశ్యారస్సర్యగతస్సశ్వాల్తా సరషజ్ఞ స్పర్వళ్ క్రిత సకా 

సరం వ్రవర్పయుదిత్యువ వవన్న మ్స్వక త్యాత్ప్రవ ర్వ్యాఖ” నె ప్రృవ_ర్హక త్వా 

నుపవ ల్తిరితి చేత్, న, అవిద్య్వాప్ర, ప త్యుపస్టాపితనామరూవమాయాచేళ 

వ *నాసకృత్చ్రత్యు _కృత్వాత్ , తస్తాత్సంభ వతి ప వవృ శ్ తిః సర్వజ్ఞ కార 

ఇతే, నత చేతన కారణ త తె. 

వం 

సూ. పయోఒమన్బువప్ప్చె త్త తాఎ. ౩. 

స్వాదేతత్ , యథా శీరమచేతనం స్వభావేనై:న నత్సవివృద్ధయే 

వ్రవర్తతే, యథా చ జలమచేతనం స్వభా వెనైవ లోకోవకా రాయ 

స్యంద తే, వవం వ్ర థానమవ్య చేతనం స్వభా పెనై వ పురుహోర్థనిద్ధ యె 

వ్రవ_ర్రైష తే ఇతి. నైతతా పభూచ్చ్యతే. యత _స్తత్రావ్ వయో మనో 

స్పాతనా ధిష్టిత యో "రేవ పృవృ _ిరిక్యనుమిమోను బా , ఉభయవాది 

పనీడే రఖాదావ చేతనే నే వవృత్తీ ్ఫ సదర్శనాత్ , తొస్త్రం చ 

“యో౭ప్పు తిష్టక "రహూజపోఒ న్ యవమయ లి, ఏతస్య బా క 

రస్య ప్ర వశాననే గార్తి. ప్రాచ రనౌాస్టి నద్ను ప్రస్ప స్థిందంతి ఇతె నవంజాలి 

హరతి చేతి. వస్తుతః ee కల్పితం జై పకం పృవర్హమ స్టీశ్ళావాజు నావి 

'చ్యేతి. అవిద్యయా కల్పిలే నామరూప పృపంచే తయ వావిద్యారూవయా మాయయా 

య ఆ వేశళ్చిదాత్మ నః కల్చితేస్సంబంధ స్త స్య వశస్స్పామ ర్థ్యం "తే వాంతర్యామి కా్టదిక 

మోశ్వర స్యేళ్యుక్త ఆన్న చోద్యావసర ఇత్యర్థః. క్రి 

3. అనాదిజడస్వ ప వృవృశ్తి తిశ్చేశనాధీన్యా వ పృవృత్తిక్యాద్రథాదిప్రవృ త్తివదితి 

తం, తత్ర తీరాదౌ వ్యభిదారమాశంక్య తస్యాపి వమనవు ల్వేనో కాను మానా దాగ 

మేన చ హధ్యసిశ్రేర్న వ్యభిచార ఇతి సూ సూత్రం వాచ సేస్యా దేతది త్యాదినా, 

అన్య త, న్యభిచారమాశంక్య వరివారతిఎా_ 

నను అచేశకనస్ను బ్ స్వయం" చవ త్తిర్భృుళ్య శే. యథా శీరం వత్స వివృద్ధయే 
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(| 

తస్తాత్ సా నప వతునితు. _పత్వాత్ పయో౭ఒమ్బువదిత్యనువన్యాసః చత 

నాయాళ్చ భనోః న్న హే నెచ్చయా వత్సవివృద్ధయే వయసః ప్రవర్త 

కతో నవవ లేం వత్సచూష షణేన చ వయస ఆకృమ్యమాణత్వ్వాత్ . న 

చాంబునోఒవ్యత్యంతమన వే మో నిమ్న భూమ్యాద్య వేత. త్యాత్ సంద 

నస్య. చేతనా వేతుత్వం తు సర్వత్రా పదర్శితమ్. “ఉవసంహార దర్శనా 

న్నేతిశేన్న టిరవద్ధి? (అ ౨. పా ౧. సూ ౨౦) వత్యతే, తు బావ్వా 

నిమి త్తనిక 'పేషుముపో న్యాత్రాయం కార రం భవతీతే తల్ల" క దృష్ట్వా 

నిదర్శితమ్, శాస్త్రదృపా్య తు పునః సర్వై పెళ్వరా పకుత(మాపద్య 

మానం న పరాణుద్య తే. 

సూ, వ్యతిరేకానవస్టి లేశా నషేక్షత్వాల్. ౪. 
సాంఖ్యానాం త్ర తయో గుణాః సా మ్యేనావతష్టమానాః వృథా 

నంన తు తద్వ సతి రశ 3ణ పఛానస్న వవ రకం నివ రకం వా కించి 
[ తష ఎ చా లావ 

ద్చాహ్యామ వేవ్యమవస్థితమ_స్త్రీ వురుషస్తూదానీకో న ప్రవర్హకో న 
న అ 

యకం సమ _స్తసరి లో కపరిస్పందిత న్యెళ్వ రా ధిష్టిత తాం వావయతి, 

సాధ్యవ సృతి, సాధ్యవతా వశ్నేణ తుల్య త్వ్వాదిత్యర్థ 5. అనువన్యాసో న వ్యఖిచారభూ 

మిరితి యావత్. శీర వ చ వర్తక తేన ఛేన్వా దే చేన్ప్త్వచ్చు న వ్యభిచార ఇత్యాహ-- 

చెకనాయాశ్చ్చేతి. ఉదదర్శికమితి-అనుమాణా గమా భ్యామితి శేషు, నూత ఈ, కారస్య 

'మైరవద్ధి కత్రాపితి చ వ క్తుః పూర్వాపరవిరోధమాశంక్య లోకదృష్ట్యా శా, స్త్ర దృష్టా 
చ సూత క్ర ద్వయేమిక్యవిరో ధమాహ, ఉవసంవాశేతి, 

రో ఆస్తు (వ, థానస్యాపి ధర్తాదె కర్త పురుపో నా వృవర్హక ఇ త్యాశంక్య 

సూత్రం ప్రృవృ త్తం శదా్ప్రచ్త్త- -సాంఖ్యా నామి త్యాదినా. చు, ధానవ్యతి రేకేణ 
or అల ల వా వ శ న కర్మణో౭నవస్థి లె; పురుషస్యో దాగిన త్వాత్క_దాచిక్స ప్రీ పవృ శ్రి? క దా చిక్స్య్రాళయః; 

స్వయమేవ వవర్త లే యథా వా జలం స్వయమేవ స్యందల్సే తద్వల్ (వ, థానమపి 

స్వయ మేవ ప్రవర్తత ఇతి చేత్, తత్రాపి పరమా త్తైవ ప్రేరక; శ్రూయతే 'యోఒప్సు 

తెప్టన్ " ఇక్యాదినా. కథా చ వయోమ్భునో౩ః వత త్వాన్న వ్యభిచార ఇతి భావః 

నను నీవమవి ధర్రాద్య సేతీయా వ, థానస్య వువృ త్తిః స్మాది త్వా శం క్యాహం 

సాంఖ్యమ క గుణాః సామ్యనావస్థి తాః (వ, థానం, తద్వ్య్యతిరేశేణ సవా 



436 రత్న భాభూపి లే శాంకర బ్రహ్వనసూ త్ర భామ్యే (అ. ౨, 

నివర్తక వ్రత్య్వతో ఒన వేతుం వ వ్ర థానం, అన వేత త్యాచ్చ కదాచిత్స 

థానం మహద*ద్యా కారణ పర పరమత, క దాచిన్న పరిణమత ఇల్యేత 

దయు కమ్, ఈశ రస్య తు జ ఆ జ్ఞ ఆెంత్సర్వళ _క్రిత్యానవామాయ 

తచ్చ వవృత్తే ఫవనృ తీ న మ్య 

సూ. అన్య ల త్ర భావాచ్చ న తృణాదినల్ . గ, 

స్యా దేతత్ , యథా తృణవల్లవోద కాది నిమిత్తం తరనివ సేతుం 

సఖి" వాదేవ మరాద్యా కా నేణ పరిణమ తే, ఏవం సృథానమవి వముహ 

దాద్య్యాకా రేణ పరిణంస్ఫృత ప్రితికభం చ నిమిత్తాంతరనిక పెకుం తృణా 

దితి గమ, నిమిత్తాంతరాసువలంభాత్ . యది హీ కించిన్నిమిత్తాంత 

రమువలశేమహా తతో యథా కామం తేన లేన నిమి కైన తృ ాద్యు 

పాదాయ ఉురం సంపాదయేవుహీ న తు సంపాదయామహా, తేస్తా 

తా భావిక_్సస్పృణాదెః పరిణామ తథా పృథానస్యాపి స్యాదితి 

అశత్రాచ్యలె-భ వేత్త ్రణాదివత్ వ్ర థానస్య స్వాభావికః పరిణామో 

యది తృణాదరపి స్వాభానికః సరిణా మో౭ఒభ్యువగ మ్యెత, న త్యభ్యుప 

గమ్యలే నిమి త్రాంతరోపలబేః. కథం నిమిశ్రాంతరోపలబ్ధిరన్య త్రై 

భావాత్, ధేనై (వ వసి పము డ్రం తృణాది మరీ భవతి న ప పీణ 
ల 

మనడుహాద్యువయు_ క్షం వా. యది హి నిర్నిమిత్తమేతత్చ్య్యా ద్దను 

ఇత్యయు క్షమిత్యర్థః కర్యణోషపి (వ, ధానాక్యకస్యా వతన త్వాళ్స దా నత్తాషాచ్చ న 

కాదాచిత్క ప్రవృ త్తినియామకళ్వమిలి భావః 

౫. పునరపి దృష్టాంతబలాల్ (క ధానస్య స్వత వవ కాదాచిక్క వ, వ,వృత్తి 

రిత్యాశంక్య నిషేధతి సూత శ్రీ --అన్యర్రైభ వాలత్భాదినా. పృచ్చతి, కభమి తి 

ఊత్తరం, నిమిత్తాంత నేతి. "ధేన్వాదినిమి తాంళరమ స్త వ్ఫీన్టి సీధ్థాంతయతశి_అత్కి, తచ్యలే 

కార్యంతరస్యానవస్థి తేః; పురుషస్య తు అసంగో దాసీన ల్వేన వ (వవృళ్నే నిన్ఫతై నె 

అన పేతు శ్వాభ్యు బగమాదిక్యర్థః. 

నను సహకార్యఫావెఒపి వ వువృ శ్రీరన్య త, త, దృ ప్రేత్యత ఆవా 

తృణాదికం నిమిత్తాంతరనిర పేక్షమేవ కీ రాకా లేణ వరిణమ లే, తద్వణ్ 

వ్రధానమపీతి చేత్, న కుత, అన్యత్రాభావాల్ ఛేన్వా చేరన్య త్ర బలీవర్దాదౌ 
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శోరీకసంబంఛాదన్య తాపీ తృణాదె టీరిభ చేత్. న చ యథాశామం 

మూనుమైన్న శక్యం సంపాదయితుమి త్యేతావతా నిర్నిమి త్తం భవతి, 

భవతి పీ కించి త్కార్యుం మానుషసం పాద్యం కించిద్దెవసం పాద్యము. 

మనుష్యా అవీ చ శకునం తేన స్యోచితెనో పాయేన తృణాద్యుపా 

దాయ తీరం సంపాదయితుమ్, పృభూతం హీ శీరం కొమయమానాః 

వ్రభూతం ఘాసం భెనూక్చారయంతి, తతశ్చ వభూతం మరం 

లభంతే, తస్తాన్న తృణాదివత్ స్వాఖవిక।ః వ థానస్య పరిణామః. 

సూ. అభ్యుపగమే2ప్యర్థాభావాల్ . డు, 

స్వాభావిక వృథానస్య ప్రవృత్తిర్న ఛవతితి స్థాపితం, అథావీ 
: ర్డీ ఇ వో చచ బగ గ నామ భవతశ్ళద్ధామనురుధ్యామానాః సాషభావిక మేవ వ, థానస్వ్య 

వవృ_త్రిమభ్యువగ చమ తథావి దోహో౭నుప జ్వె లైవ, కుతః, అర్ధా 

5 న దం క్షీ అగ నష a a 9 క్ష భావాత్ . యది తావత్ స్వాభావి పృథానస్య ప్రవృత్తిః న కించి 

దన్వద వేతత ఇత్ఫుచ్యేత, తతో యశ్రాన సహకారి కించిన్నా వేత లె 

ఏవం వ్ర యోజనమపి కించిన్నా వేషుత ఇత్వతః వుథానం పురుష 

స్వార్థం సాధయితుం వవ రత వబతీయం పతిజా హీయేత. స యది 
థి J టా J ఈ 

బూయాతృహకారేవ శేవలం నావేవలే న వ యోజనమపవీతి, ww) ని థి ర 
ఇతి. పృహీణం నష్టం. యదుక్తం తీరన్య స్వేచ్చయా. సంపాదయితుమశక్యత్వాల్ 
స్వాభావికత్వమితి, క తావా=-న చ యథాకామమితి. 

జ ఆం జ్య ఉల సవ అ డా (సృథానస్య న స్వత; పృవృర్తిః, అస గ్ర స్వతః పృనృ త్ర్యృభ్యుపగ మే పురు 
షార్ణస్యాప్య పేమ భావ సంగాది త్యేకోజర్భ$, త్ర తిం నిరసృతి--ఇత్యత; tH వ చే మైవ 

©) GU 
వృథానమితి, ఉక్త పృసంగస్యేష్ట క్వే వ్ర శిజ్ఞాహోని బ్రదిత్యర్థః: అర్థాసంభ వాన్న 

యదీ త్యాది నా, వ, యోజన లీ న్వత౩ (వృవృ త్తిగళ్యర్థాంతరం శం కాస్రార్టకమాహా. 

తృణాదేః టీరభావస్యాథా వాది క్యర్థః, భేన్యాదిసా పేక మేవ తృణాదికం తీరం భవతి, 

నిరేకుల్వే బలీవర్ణాదావకి తరభావ ప్ర సంగాదితి భావః, 

ధానన్య స్వతః పవృ త్రిముపేత్యావీ దూషయతి-__ 

థె 

వ 
Uy 

నస్య స్వతః (ప్రవ శత్తరభ్యువగ మేజవి పురుషార్థ స్యా పీతా భావ వృనంగా 
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తాపి వథాన పృవ ప్ర వృయోజనం విపెకృవ్నం భోగో వా 

స్వాదపవర్దోో వా ఉభయం వేతి, భోగశ్చెత్ కీద్భశి'ఒనాభేయాతిక 

యస్య వురుషస్య భోగో భ వేదనిరోతు పృసంగళ్ళ్చ. అపవర్ష క్చెత్సా? 
2 

“అ ఆ న in 2 గ నూ 
గు రన ల్తెరవవర్టస్వు సిద్ద త్వాత్ప్రవృ త్తి న్ఫి కా స్వాత్. శ్ర బ్లాద్యనుప 

లబ్ది ప్రసంగశళ్చు, ఉభ యార్భతాభ్యువగ మేపి భో_కృవ్యానాం పథాన 

జ” ఎలో (గ్ 

మాశ్రాణామానంత్యాదనిర్హొ మ ప్రసంగ ఏవ, న చెత్పుక్వనివృ త్త్యన్ధా 

వువృ త్తిప న py వథానస్వా చేతన స్యాత్చుక్యం సంభవతిి న చ పురు 

పస నిర్భలస్య నిష్క_లస్వాత్సుకర్ణిమ్. దృక్స_క్టిసర్హశ క్రి వై యర్థష్ణభ 

వ్ నా లః నం వన కంనుడే 
యాచ్చేత్ ప్రవ త్తి తర్హి దృక్ళ_క్ష్యనుచేదనతె సన్షళ్_క్ష్య్వను 

దాత్పంసా రాను చృదాద నిర్మా త ప్కసంగ ఏవ, తస్తాత్చ/ థానస్వ పరు 

మోనా పవృ. త్తిరి ల్యేతదయు క్షమ. 
థి UD) ఎలి ( ఎలి 

ల 9 
సూ, పురుహెళ్ళ వదితి చె త్తథాసి. ౭, 

స్యాబేతత్ , యథా కశ్చిత్పురుహో దృక్స_క్తిసంపన్నః సృవృ త్తి 

మెపీకీశం చేద్వ క్షవ్యమి త్యావా _ కథాపీతి. కూట సై ఫురు షే స్పతస్సు ఖాదిరూపస్యాతి 

శయసా ఛాతుమశక్య త్వాద ధ్యాసానంగీ కా రాచ్చ భోనో న యుక్తః, కించ వృధాన 

పవృ రళ్ళిణార్థ త్వ మోక్షహేతువివేకఖ్యాక్యభ' వాదనిరో క పసంగశ్చ అవ 

వ న్రౌర్జ్య ర్ స్వరూ పావస్థానహాపము స్ప పశ స్సీద్ధ తాళ )వృ త్తివె య ర్థ్యం భోగాభావ 

వృనంగశ్వ్చేశ్యర్ణః. తృతీయం దూషయ తి---జాభయార్థ తేలి. మాయంతే భుజ్యంత ఇతి 

మ్యాతా భోగ్యాః. “ళు "త్భుక్యనివ క్ష్యర్భం యథా శ్రియాను (ప్రవర్తతే లోకః పురు 

సస్య విమోకూర్భం వృవర్తశే తద్వదవ్య_క్షి మితి కారికోక్తం దూవయలిన చేతి, 

జాత్సు కమి చ్చావిశేవః శేవలజడస్యాాత నో వానయుక్త ఇత్యర్థః అ స్తీ పురుషనన్ది 

దృక్ళ క్రిశ్చిద్రూప క్వాల్ , అస్తీచ వ,ధానస్య సర్లశ క్తి సి గుణాత్యక త్వాల్ ' తయో 

శృక్షోర్ల శన వినా సార్దక్యాయో గాల్ వ, ధానస్య సమా ప్రవ ర్రిరిలి వెన్న 

శక్ష్యోర్ని త తాల్ సృష్టి నిక్య శాప తేరి త్యాహ--- దృక్ళ క్తీతి, 

౭. పురుషస్య వృవర్శకళ్వం నిర స్తమప్ దృష్టాం లేన పునరాశంక్ష్య నిషేధశి 

అన జ్ అర లా అయ బళ ర్స్ ల ఆజ్ 

పురుహిశ్శ వదిలి. చ థాననృ స్వాతం త్యం పురుష స్యాచాసన్యం చాభ్యు పతేం త్యజ్య తే 

దిత్యర్థః- న చేస్టావ తి; (వ, ధానమ వేతనం చేకనస్య పురుషార్థం సాధయితు మేవ ప్రవ 

రృత ఇతి స్వాభ్యుపగ నువిరో ధాదితి శవం, 
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నే _క్లీవిహీనః పంగురషరం పురుషం వవు_తే త్రిక _క్రిసంపన్న ౦ దృక్ క్రి 

నీహానముంధ మధిష్థాయ పవ రయతి, యా వా ఒయస్కాంత్ ఒకా 

(€ు 

తతి ప్ర థానస్య స్వతంత్రస్య ప్రవృ త్త్యభ్యువగమాత్ , పురుషస్య చ 
ప్రవర్తకత్యానభ్యుపగమాత్ . కథం చోదానీనః పురువః వృథానం 
పృవర్తయెతి , వంగుగలి వా పహ్యాంధం పురుషం వాగాదిఫిః సృవ_ర్రయతి, 

నైవం వుగుపన స్వ కళ్చిత్సవ రృనవ్యాపారొ జ _నీనిష్కి ్య్సయ త్వాన్ని రుణ 

త్వాచ్చ. నాహయస్కా_ం౦తవళ్సేన్ని ధిమా్రై, రాకు వ్రవర్తయత్ , సన్ని ధి 

నిత్యల్వెన సృవృ ర్రినిక్యతష పృసంగాత్ . అయోస్మా_ంతస్య త్వనిత్య 

సన్ని థేరస్పి స్వవా్యావారస్పన్ని థి; వరిమూర్జనాద్య సమా చాస్యా స్తీ 

క్యనుపన్య్యాసః వురుహోళ్మ వడితి. తథా పహ వ్ర థానస్వావై తన్యాత్స్పురువస్య 

చౌ దానీన్యాత్. తృతీయస్య చన త యోస్పంబంధయితురఖా వాత్ సం 

బంథానువవ త్తిః, యోగ్య తానిమిక్తె చ సంబం ఖే యోగ్య వ్యాను చ్చే 

ఇతి వదంతం గాంఖ్యం ప్ర సృక్యాహాక కథం చేతి. పురుషస్య వరిస్పంద; పృయత్న 

గుణో చా నా స్తీతి వం "హాతుదయం., వృథానపురుషయోర్ని త్యత్వాద్వ్వ్య్యా ప్త 

క్వాచ్చ. నిత్యస్పన్నిథి3, ఆశ్ళనన్తు వరిమార్జనమృజు ల్వేన స్థావనమనిత్యసన్ని ధి శ్పేతి 

వ్యాపారో= స్తీశ్యనువన్యాస$, న సమదృష్టాంతోవన్యాసో ఛపతీత్యర్థః నను చిజ్జడ 
యార్టస్ట ఎదృశ్వభావయోన్య*తా=ఒ స్తీ, తయా కద్భా వన్స ంబంధ ఇక్య తఆహా_.. 

యోగ్య శేతి, చిజ్ఞడత్వస్వరూ- పాయా యోగ్య తాయా నిత్య త్వాక్సంబంధని త్య త్వా 

ప త్తిరిత్యర్థ్య, యథా స్వతంకవ,ధానపృవృత్తివత్? భోగో౭.వవర్ల ఊభయం వా ఫల 

మితి వికల్ప స్ట దూష్షిశ౩, నీవం పురుహోధీన వ, ధాన వ వృ ల్రివక్ష కి ఫలాభా వేన 

నను పురుష ఏవ స్వయమ వవ రృమానో౬పి ప్రృధానవవర్తకం స్యాదిత్యా 
| ౦క్యావాఎి 

లోకే యథా వంగు పురుష ౩ స్వాయమ ప్రవర్త ర మానో౭పి అన్యమంధం పృవృ క్తి 
శ క్రిమంతేం ప్రవర్త రయతి యథా వా అయ స్కా-ంతోఒక్తా సన్నిథిమా త్ర ణాయః —O 

వరయతి, వీవం పురుసః న్ ప్రవ నరక ఇతి చేత్ , తథాపి వ,ధానస్య పువనే వ్ర షై 
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ప అగ వ ం అధ Spe, ద ం 

బాదనిరోశతు ప సంగః. వూరషవ చ్చవహోస్యన్ధా భాద విక ల్పయిత వ్యకి, 

పరమారత న సు సరూసవస్థివా న్ య మౌ డాసన్యం మాయావ్వవా న్ 
ట్రీ ——0 

L శ / 
< 

\ / 

యం చన వవ రక త్య్వమిత్వ స్టృతిశ యః. 
ఖ ణీ జాకి నల 

“టీ 
3 అంఖం 

సూ. అుంగితె "నుపప తెశ్చ. రా, 

వ్రతళ్చ న స్కథానస్య ప్రనృ_త్తిరవకల్బ తే, యద్ధి స_త్తషరజ స్త 

మసామన్యోన్యగుణ స ఛాన భఛావముత్పృృజ్య సా మేన స్వరూపమాల్రై, 

ణావస్థానం సా వ,థానావస్థా, త్రస్యామవస్థాయామన వేత.స్వరూ వా 

"శాం స్వయావవృణాళ్ భ యాత్ వరస్పరం ప్రత్యంగాంగిభావానుపవ త్తే 

బాహ్యాస్య చ కస్యచిత్ మో భయితురభా వాద్దుణవై షమ్యునిమిత్తో ముహు 

దాద్యుత్పాదో న స్యాత్ . 

దూషణీయ ఇత్యాహ---పూర్వవ చ్చెతి. సిద్దాంలే వరమాత్మన ఉదాసీనస్య కథం 

ప్రవ  గ్రకతర్వమి త్యాశంక్యాహ ---పర మెతి, సాంఖ్యమ లే ఉభయం పిరుద్ధం సత్వ 

త్వాల్ అన్యన్యలే కల్పి ఆెకల్పితయోరవిరోధ ఇత్యతిశయః. 

౮ కిం వ్ర థానావస్థా కూటస్థృవన్ని త్యా ఉత వకారిణీ, ఆద్యే దోషనూనా 

తస్యామ్తి. అంగాంగ ఫా వే సామ్యస్వరూవనాశన్భా నిల్, తతః కౌటస్థ్యభంగ ఇతి 

భయాదంగాంగ త్వానుపవల్నే। సృష్ట స్రనువప త్తిరిత్యర్థ = ద్వితీయం దూషయతి--- బాహ్యా 

చ 
<n 

వీ 

సలి. చిర కాలావస్థితస్య సామ్య స్య చ్యుతే " నిమి త్రం వాచ్యం త న్నా న్తత్యర్థః, 

ర్య ్వే స్వాతంత్రా సభ్యుపగమవిరో ఢః, పురుషస్య వృవర్తకల్వే కాటస్థ్యవోనిరి క్వాది 

దోపోణామనిరో కః. బ్రహ్మణస్త్వావిద్యకం య్ వర్తకత్వమితి న కౌటస్థ్య్రవోని8. 

ఆపి చ= 

సాంఖ్యమ తే గుణ త్ర యసామ్యావస్థ పృకృతిః; సా కూటస్థా వా, వికారిణీ 

వా. అబ్యే పరసరానేకొుణాం. గుణానాం సామ్యావస్థ్యావ, చ్యుత్యభా వేన అంగాంగి 

త్యానువవస్తేః కార్యానుదయ ప్రసంగ 8. ద్వితీయే స్వత; వచ్యుతి9; ఉతాన్యత 8; 

నాద్యః, సదా కార్య వృ సంగాల్ ; న దిషతీయః, పురవస్యాదాసీన్యాభ్యుపగమవాో చే8. 

అతః ప్రచ్యుత్యభా వేన అంగాంగ ఫా వానువపత్తేః కార్యాథొవ ప్రసంగ ఇత్యర్జఃి, 
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సూ, అన్య థానుమిత చ స్ఞాశ క్రినియోగాల్ కా 

అథావీ స్యాదన్యథా వయమనుమిమామపహా యథా నాయ 

మనంతరోకో దోషః వ వ్రసజ్వేత. న హ్యాన "వేత స్వఖా వాః కరాటస్థా 

శ్పాస్తాభ ర్టుణా అభ్యువసమ్యంతే ప్రమాణాభావాతీ . కార్వువ శన కు 

గుణానాం స్వభావోఒభ్యువగమ్యు తే, యథా యథా కార్యో త్పాదః 

ఉపపద్వ లే తథా తశ తేషాం స్వఖ"వ్ఒభ్యువగంతవ్యః; “చలం గుణ 

నృ త్తిమితి బా స్త పభ్యుపగమః, తస్తాత్సామ్య్యూవ స్టా యామపి వైషు 

మో్యోపగమ యో గ్యాఏవ గుణా అవతిస్టుంత ఇత్. వవమపి వ థానస్య 

జ్ఞ _క్రివియో గా ద్ర చనానువవత్త్యాదయః పూర్వ క్షదొపా_స్తదవస్థా 

ఏవ. జ్ఞళ _కిమువి త్వనుమిమానః వతివాదిత్యాన్ని వ రత, చేతన మేక 

మనేకప్రపంచస్య జగత ఉపాదానమితి బ్రృహవాదప్ర, సంగాత్ . 

చైషమోర్టిపగమయోగ్యా అవి గుణాః సామ్యావస్థాయాం నిమిత్తా 

భావానేష్నవ మైపమ్యుం భజేరకా భజమానా వా నిమితైఖావా 

నిశేహిత్సర్వదై వ వైషమ్యం భ జేరన్నితి ప్రసజ్యతే ఏవాయమనంత 

రో౭పి దోషః. 
a 

౯. గుణానాం మిథో౭నపీతన్వభావత్వాన్న స్వతో వైషమ్యుమిళ్యు క్షం. 

తత, "హాత్వసిద్ధిమాశంక్యి సూ త, కార; పరిహారతి-__-అన్యథేతి. అన పేతస్వభావా 

దన్యథా సాేతకళల్వేన గుణానామనుమానాత్  వూరో్టకో దోపో న ప్రృనజ్యతే 

నవై పమవసిద్ధాంతేః కార్యానుసారేణ గుణస్టభావ స్వీ కాదాది తావా= చలం గణ 

వృత్తమితి. పూర్వస్కూతో తో శ్తాంగ త్వానుపవ త్తిపోషాభావమంగీకృత్య వరిహరతి.___న్వ 

మపీలి., కార్యార్థం జ్ఞా జ్ఞానళ క్రికల్పనే బ్రహ్మవాదస్సా గ్రిదిశ్యర్థః ఆంగీకారం తృజతి-_- 

వెషమ్యేతి. 
లా 

గుణానామనపపేతస్వభౌవత్వాల్ న ప, చ్యు తిరిత్యత్రాసిద్ధిమాళంక్య పరివారతి 

న వయమన పేకున్వభా వాన్కూటస్టాక్ గుణానను మిమోమహేా; అప్ తు ఆన్య భా 

వ కారాంకరేణ గుణానన్యోన్యసా పేతు; ఏవమనుమితే న ప్రాగు కృదోష వస క్లిరిలి 
ల 

టో నవ 

చేత్ ,న; జ్జశకి కిపియోగాల్ గుణానాం క్ఞనశ _్రరహిక శ్వానిక్ళర్ణ. స్వతః వృ చ్యుత్య 
భావన అంగాంగ ఫె వానుపహ హతే? కా ర్య్టానుదయ ప నంగ _స్రదపిస్థ నీచేతి నావలో 
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సూ, వి పృతిప.ధాచ్చాసమంజసము. ౧౦ 

పరస్పర విపద్ధ శ్చాయం సాంఖాన్థనామభ్యుపగ మక చిత్స ప్పెంద్రి, 

యాణ్యను క్రామంతి, క్యచిదేకాదశ, తథా క్వచిన్య హత స్తన్నాతేసర్ష 

ముపదిళంతి కచిదహంకారాత్ , తథా కషచి తృీణ్యంతఃకరణాని వర్ణ 

యంత్కిక్వచి దేకమి తి, ప్రనీద్ధవవ తు శ్ర త్యేళ షర కారణవాదిన్యావిరో ధః 

తదనువ త్రిన్వా చ స్మృతా, తస్తాదవ్వసమంజసం సాంఖాన్టానాం దర్శన 

మిని. అ కావా==నన్నాపనిష దా నామప్య సమంజస మేవ దర్శనం, తవ్వ 

తాపక యోశ్లా త్యంతర భా వానభ్యువగమాత్ . ఏకం హి బహ సర్వా 

తేకం సర్వస్వ పృపంచస్య కారణమభ్యుపగ చృ తం, ఏక స్యై వాత్మన" 

విఇపా తప్య తావక న జాత్యంతరభూ తావిత్యభ్యువగ ంతవ్యం స్వాత్ . 

యది చెతౌె తవ్యతావకా వేకస్యాత్మనొ విశేపౌ స్వాతాం స తాభ్యాం 

తప్య తాప కా ఖ్యాం న నిముర్తు చే లేతి తాపోసశాంతయె సమ్మ గ్గ ర్మన 

ముపదిళ్ వ్యా స్త్రమునర్భకం సాతి. న హాహ ప, కాశ భర్మకన్య వ్రదీ 
నూ 

అభ గాకా జగ నాద జట i వ ఇ 

౧౦. స్మూత్రం వ్యాచ స్షే-వరన్న శే లి, త్వత్శాత, సువ జ్ఞానేంద్రియ మేక 

మనేకళచొచిజానకారణం వంచ క్ర్షశేం,ది యాణి మనశ్పేతి సెపేం దియాణి బానేంది 
SEE శీ ఓల ఆం ఒ్ల/ న్ (UU 

యాలో వంచ క ౭,0 ద్రియాణె వంచ మనశ్చే ల్యే కాదళ, బుద్ధిరవాం కార్" మన ఇతి 

త్రీణి, నకమితి బుద్ధి రేవ, ఏవం ఫూర్వావరవిరో ఛాదితి వ్యాఖ్యాయ  శ్రుతిస్యృతి 

వివృతి షేధా చ్చేశ్యర్ధాంతరమాహ--- ప్ర సిద్ధఇ తిం తస్తాద్భా )౨తిమూల క్వాల్. సాంఖ్య 

శాస్త్రస్య, "లేన నిర్షోష వేదాంతసమన్వయస్యావిరో ధ ఇతి సిద్దమ్, నమ తౌసామంజస్య 

మసహామానస్సాంఖ్యక ప శ్యవతిష్ట లే_అత్రాహౌతి. శప్యో జీవస్తాపకన్సంసార 

'“స్పయోళ్ళేదానంగీకారాల్లోక ప్రసిద్ధ స్తష్య తాపక భావో లు ్యే లెత్యర్థఃం వివృణో శతి 

ఏకం హీతి. తథా చ ఛదవ్యవహారఖోవఇక్యనమంజసమిక్యర్థ 8, నను తయోరుసాడదా 

క్ష్యేఒపి మిథో భేవోఒ స్ప్యేవ యథా కవవ్నో సత్త క యోరాష్ట్టృ వ కాశయోక, అతో 

సవహారలోవ  ఇళత్యాశంక్య వహ్నరివ తాభ్యామాతనో మోయో న స్యాదిళ్యా 

_యది చేత్యాదినా, నను సత్యపి ధర్మణి స్వభావనాళో మోత ఉవపద్య బే 

ఇతశ్చాసంగతం సాంఖ్యమతమి త్యాహ 

సాంఖ్యా హి క్వచిన్య హతః సంచకన్యాత్ర సర్గం సంగిరం లే, క్వచిదవహాంకా రాత్ , 
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వస్య తదవస్థసై సవ తాభ్యాంనిర్షో రో కఉః పవద్య్భ లె. 'మోజవీ జలవీ చీతరంగ 

ఫేనాద్యూపన్యాస _స్పృత్సెల జలాత్మే న ఏకస్వ పచాన్టద యో ఏకెపాూ ఆవి 

ర్భావతీరో భావరూ ౫ రుద నిత్యా ఏవేతి సమానో జలాత్మనో విచ్యాది 

ఫీరనిరో తః, వ్ర సిద్ధశ్సాయం తస్య తావక ఇం-స్టాత్యంతరభావోలో శే 

చాన్చశ్చాన్ ఫన్యఖిన్నాల మైల వ. సతో ఒ 

న్యఒర్టోన స్యాద్యస్యా స్యార్థినో యద్విషయమర్థిత్వం స తస్యార్ట్ నిత్యసద్ధ 

వ్వ్ష, అమ్మకం స్యాత్ . 6 య థావ, కాశాత్మే నప పెపస్వ 

పృకాశాభి సార్ట్ ని కక్ "తిన తస్వతద్విషయ మర్థిత్వేం కష్యసంభ 

నొ ఒక్థిత్వం స్యాదితి, త థార్ధిస్యాస రతం న 

స్యాత్ , యది న్యా శ్వా షత్వమేన స్వాత్ , నై తద స్తీ గ్గ, సంబంధిళ జై " 

హో తావర్థీచార్థ స్పై లే, దషతోాక్స్చ్ సంబంధి నో స్పంబంధస్పాానై షక 

గు ౪వ తస్తాద్భిన్నా పెవాస్టార్టిన్ త థా౬నన్థానర్ణినావప. ఆర్థినోఒను 

తికాలో ౬నర్భస్తాభ్యా మెక ః పళ్యాయేణో భాభ్యాం సం 

ర్హ స్యాల్పి యస్య భూయస్వ్వా చ్వానర్భీస ఏ భావప్య్ణ' 

నరవవేత తాప కు % వరా నద్ధాననస్థఎ ఐళ ల శస్పఉచ్య తే, వస్తు స్తు పురుపో య ఏక? వర పయ 

ఇ భా భ్య్వాం సం బధ్యత ప్రత త యో_స్త్పవ్వతాపక యో నె కాత్మ ఆ*యాం 

స్యేవ జలే ఏచ్యావినాశదర్శనా ది త్యా శంక్య దృహాంతా సిద్దిమాహ--యోజపీతి. 
కించ 

టె థ్ 
'ఛేదాంగ్కా నేఒపసీస్టైంతః అనంగీకా నే లోక ప్ర సిద్ధి బ "ధఇ త్యాహ--- కు సీద్ధ శృతి. 

ఆరో హ్యర్ణనా౪-భొది నార్జినం శావయతీతి తెవకం అర్ధ తవ్వ స్త గయారథేజే బాధక 

నూహా__యిదీతిం ఆర్భిన్ నోచసృస్యార్థ స్యాభా వాదరి ఆ -్వభొవవదర్ధాదన్య స్యర్ట నో 

సత్త్వాదర్భ త భావః ప్ర నే సలేశ్యాహ కథా ఒర్థ స్వాపీతి, ప వన సంగ స్యేవక్వ్టం నిరా 

కరోతిన వైతద స్ట, అర్థత్వం హి హి కామనానిషయత్వం తచ్చ కామ్యాడదన్యస్య 

కామయిశురసశ్రాషన్న స్యాల్ , నావ్ న్వ్ తరము స్తీ కామషనై సవ ఆకామయితృళ్వా 

యోగాత్ త కస్తాబ్భేదో ఒస్ల కెర్య ఇక్యర్ణ 1, బతక ఛేదఇ త్యావహాసంబంధీశి. కథా 

2-నర్గానర్భినావప్ ఖీ న్నా విశళ్యన్వయ:. 'అభ్థాఒనర్థయోను రూపో క్లిఫూర్వకం తావ 
G 

కళ్వ్టం స్ఫుట యతి. అర్థినో ఒనుకూల బతి. అదైపతముతే మ్తైరయోగముత్త్యా 

. రా బే ఆది వద్ 
క. 

క్షచిజేకాః దశేంద్రిో మూలణ్కి  కష్షచిద్నా స్యాం, ది యాణి త్వగిం వ్ర యే౭.ంకర్భా న్య, 
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మోతానుపవ త్సిః. జాత్యంతర భా పె తు తత్సం యోగ హాతువరివో రా 

రా పదవి కదాచినో మోవవ త్తిరితి, అ తోచ్య తేనై కత్యాదేవ తప్య 

పక ' భావానువవ సో, భవేచేవ వదోపో య ద్యేకాత్మతాయాం రజ 

శాప నస  విషయవిషయిఫా కు తివ ఛ్ 

త రా | . న. ల న . | _ Sa క వ 2 ర 
శయతి వా, సత్వప్యొాష్ట్ర ప, కాళాదిధర్శ భే దే పరిణామి ల్వే చ. కిము 

కూలుసే బహ్మణ్వేకస్మింస్తవ్య తావక భావస్సంభ వేత్ . కర్ణ వునరయం 
య 

తస్య తావక భావస్సా | స్టెదితి, ఉచ్య తే.__కిం న పళ్యనీ కర్మ భూతో జీవచ్దే 

హాస్తప్యస్తావ కస్పవితెతి. నను త ప్టీర్నామ దుఃఖం సా చేతయితుర్నా 

చెతనస్య దెహాస్య, యడి హొ దెహానై రవ తప్పినా కలే 'జేహనాశే 

స్వయ మేవ నళ్వతితి తన్నాశాయ సాధనం సనైషితవ్యం స్వాదితి, 

ఉచ్వ తే__ చేవాఫావే హీ శవలస్య చేతనస్య త ప్తిర్న దృష్టా, నచ 

త్యయాపి త ప్పిర్నామ వి కియా చేతయితుః శేవలన్వేష్య తే, నావీ 
ఆవి ©, | / 

దేహ చేతన యోస్సంహాతత్వమశుద్దారిడిదోష ప్ర సంగాత్.న చ తప్పే 

"రేవ త_ప్పిమభ్యువగ చ్చసి కథం తవావీ తప్యతాసక భావః. సత్త్వం 

స్వమ లే యోగమాహ---జాత్యంతరేతి. తయా తవ్యయా బుద్ధ్యా పురుషస్య నంయో 

గన్స వ్రైస్వామిఫావః తస్య హేశతురనాదిరవివేక్స్తన్య వరిహారో వివేక స్తస్తాన్ని క్యము క్త 

స్వాఫాపీ పురుషస్య కథం చిదుకణారానో మనవ త్తిరిత్యర్థ:. యథా యోద్ల ద్ధృ్రగలే" జయవరా 

జయా రాజన్యువచ రే తే త్ర భా సృరుహాదక్వ ంళిన్న బుద్దిగతౌ బంధ మోడా పురుషే 

ఉవచర్వేతే. శదు క్షం “సైవ చ బధ్యరే ముచ్యతే శ సిద్టాంతయతి--- అలతి, 

కిం వర మార్థదృష్ట్యా తవ్వ తావకభా వానువవత్తిరుచ్య ఓ వ్యవవహారదృష్ట్యా వా నాద్య 

ఇత్యాహ నె క త్వాదేవేతి. దోవత్వమితి శేషః, తస్యాఅదోప,శ్వం వివృణోతి_ భజే 

దిత్యాదినా. వశత్తాత్త్వికం విషయవిషయిక్వేం న త్వ స్తీత్యర్థః. యత్ర కస్యశావక 

వే దృస్ట్రస త్రై "వేతి వ్యవహారవ వతీమాదాయ సిద్ధాంతి ట్రూ, తే_కిం నవ వశ్యసీతిం 

గాస్య కష్టక్వే దేహోత్ర బాదాప త్తిరితి శంక తే__నన్నిషితి. అఆశేశనన్య చేవహాస్య 

ర్నేతి వదతా సాంఖ్యేన పక్తన్యం కిం చేతనస్ట కేవలస్య తృప్తి? కిం వా దేహా 

ఇవా తస్య ఉత తః ఆవోోస్పిత్న త్త స్య, నాద్య ఇత్యా స్రవాజా-డఉచ్యల్ ఇతి న 

రు తృతీయావిత్యావా=-నాపీత్యాదినా, చతుర్థం శంక లేంాస త్త ఏమితి, సత్త వి 



పా. ౨.] రచనానుపప_త్హృధిక రణము, ౧. సూ. ౧౦. 495 

తవం తావకం రజ ఇతి చేన్నృ తాభ్యాం చేతనస్య సంహత తాషనుప 

వలె. సతానురోధిత్యా చ్చేతనొ' ఒకి తవ్యతే ద్రవేత చేత్, పరమార్థ 

తస్పరై నైవ తవ్వత అ త్యాపతతి, బ్రివశొబ్ద ప్రయో గాత్ , నే త్త 

వ్వలే నేవళబ్లో వోపాయ. న హీ డుండుభస్పన్పవవేత్యెతావతా 

సవిపో భవతి సరో వా దుండుభ్తివే త్యేతావతా నిరషషః. ఆఅతశ్చా 

విద్యాకృతో '“ఒయం తవ తావక భావో న పారమార్థిక ఇత్యభ్యువగంత 

వ్య మేతత్ . నైవం సతి మమాపి కించిద్దుప్యతి. అథ పారమార్జిక మేవ 

చేతనస్య వ్యత్వమభ్యుపగ చ్చసి తవైవ సుత రామనిరొోతః వస జ్యేత, 

నిత్యత్యాభ్యుపగమాచ్చ తాపకనస్య్క తప్యశాపకశక్ఫో ఏర్ని త్వ లేం. 

సనిమి  త్తసంయోగా వేవమత్వాత్. త్ర చ్చేస్పం యోగ నిమితాదర్శనని 

వృత్తా వాత్యంతికస్పం యోగోపరమ_స్తత శ్చాత్యంతిక్ మోతు ఉప 

గ్గ 

ర్న 

రజసో స్తవ్య తావక ల్వే పురుషస్య బం ధాఫె వాచ్యాస్త్రారంభ వై యర్థ నమిలి వరిహర తి 

న తాభ్యామితి. అనంగ ల్వేఇ-ప్ పురుషన్య తవ్యస త్త వృవ్కతివింబత్వా త్త ప్తిరితి 

శంకలేసర్తే ఏతి. తర్హి జలచంద్రస్య చలనవన్మి శై గవ క క్రిరక్యస్మశ్వతు ఆగత 

ఇ త్యాహ----పరమార్థత ఇతి, ఇవ శబ్దమ్మా తృణ కథం మిథ్యా తప్త్యాగ మఇతి చేదు 

చ్యత్తే ఇవశబ్ద స్తప్యబుద్దిస త్త ్ వసాదృశ్యం య్రా కే తచ్చ సాదృశ్వం పురుషస్య తవ్వ 

త్వరూవం వేత్క_ల్పిత మేవ వస్తుత స్త వ్పస్ధిభా వాదిత్యువపాదయలి_న దితి. పురుషో 

వస్తుక స్త ప్పిళూన్యక్వేదివశబ్దో న దోహాయ మిఛ్యాళ ప్రిపర శ్వాదిక్యర్ణక. స శ్ర మిథ్యా 

సాదృశ్య మేవ దోష ఇతి చేన్నేత్యాహ---నహితి. నపవిషుత్వం నిర్విషత్వం చేవ 

అద న ది బక జగ _ లలి 

కళ్టార్ధ3 కల్పిత వవ ద్రష్ట్రవ్యః. సాంఖ్యస్యావిద్యకే శవ్య తావక ల్వేసతి మమాపి కించిన్న 

దుష్యతి కింత్విష్ట మేవ సంపన్న మి త్యర్థః. యది మిథ్యా కస్య త్వాంగీ కా రేఒవసిద్ధాం 

శస్సా దితి ఖీత్యా సత్యం తవ్యత్వం పురుషస్యో శ్యేత తదావ్యపసీస్టైంతః కౌటస్థ వో 

నాదనిరో కశ్చ సత్యస్యాళ్యవన్ని వృత్త యో గాది త్యాహ---అ ఖే త్యాది నా. కించ 

_ అ. 
రజసో నిత్య ళ్వాద్దుః ఖసాతత్యమి త్యాహ---నిత్య ల్టతి. అత్ర, సాంఖ్యశ్శంక లే 

తప్యేలి. సత్త్వం పురుషో వా తవ్యశక్ర8, శావకశ క్షిస్తు రజక నిమి త్తమవివేకాత్తక 

మదర్శనం తమ తేన సహితస్పనిమిత్తస్సంయోగః పుదవస్య గుణస్వామిక్వరూవః తద 

పేక్ష త్వాదిక్యర్శ 8. మోకు స్తవ్వ్యభావ$. నిమిశ్తస్య నివృల్త న్రభైవాన్నమోతు ఇతి 

సస్తేంది, యాణీతి. వీవం చ పరస్పరవి ప, తి షేధాదసమంజిసం సాంఖ్యమశమ్. తస్తాల్ 
(§ 

సాంఖ్యసిద్ధాంలో' భ్రాంతిమూల ఏ వెతి సిద్ధమ్, 
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పన్న ఇతి చేన్న, అదర్శనస్య తమసో నిత్వత్యాభ్యువగ మాత్ . గుణా 

నాం చోద్భవాభీభ వయోర నియత త్యాదనియతస్సం యోగనిమిత్వో' 

పరమ పతి వియోగ స్యావ్యనియత త్యాత్వాంఖ్యనై క చానిరోో మ్ ఒప 

హార్యస్సా సత్ . చొపనిషదస్య త్వా తెకత్యాభ్యువగమాటేకస్య చ 

విషయవిషయి ఖావానువవ స్తై ర్వి కార భేదస్య చ వాచారంభణమా త్ర 
త్వశ్య,వణాదనిర్శొ మెళం కా స్య స్నె౭వ్ నోవజాయే. వ్యవహా లే తు 

UU - ( 
యత్ర య థాదృష్ట స్తస్య తాపకభావ_ సత్ర తణైవస ఇతి న చోదయి 

తవ్యః పరిహ్తవోక్టి వా భవతి, 

వృథానకారణవాదో నీరాకృతః, పరమాణు కారణవాదః! 

వఇచానీం నిరాక_ర్తవ్వః, తత్రాదా తావదోన్సఒణు కారణవాదినా ట్రెవ 

వాదిని దోవ ఉల్ప్రెత్యులె స ప్రతిసమాథీయతే. తత్రాయం వైశెషీ 
కాణామభుపగ మ్య కారరా దృవ్భసమవాయినో గుణాః కార్య ద్ర పై 

సమానజాతీయం గుణాంతరమారభం తే శుశైైభ్య_స్తంతుభ్వశ్నుక్షస్య 

పటస్య ప్రసవదర్శనా_త్తద్వివర్యయాదర్శనాచ్చ, తస్తాచ్చెతనస్భ బృహా 
ఇతో జగత్కారణ ల్యె-భ్యువనమ్యుమా నే కార్వెఒపి జగతి వైతీన్వం 

సమవేయాత్ తదదర్శనాత్తు న చేతనం బ్రహ జగత్కారణం భవితు 
మర్త_తీతీముముభువగ ముం తదీయయొవ వ కి యయా వ్య్శఖభిచారయల్సి 
యా ని = yy స్త 

సిధ్ధాంతీ వరినారతి- చేతి. శమసో నివృ త్త సభా వేఒి వివేశేనోవరమానో త్ వ్రత్యత 

అపహ---గసణానాం చేతి, “చలం గుణవృ త్తి మిత్యంగీకారాదితి భావః, పరవక్నే బంధ 

మోకువ్యవస్థానువవ త్తిముక్హ్వా స్వవతీమువసంహ రతి కు "వనిషదస్యత్వితి. వస్తుతః 

ఏక కేషేన బంథాఫెవాన్న ముక్త నభ వశంకావనర$, వవహారత స్త భేదాంగీకారా త్తవ్య 

వకఖావో నత వవ దచ్యావన . తావకభావో బంధ స్త త్త [జానా త్తన్ని వృ త్తిక్చో డత ఇతి న చోద న్రవసరఇ్షత్యర్ణః 

ఇతి (మఖ మాధికరణమ్. 

వృత్తానుజాదేన *“మపహ్టిర్హవి దితి న్వమతస్థావనాత కాధికరణస్య సంగతి 
క. యె థి ఆర్టీ 

మాహం---వ, ధా నేతి. యద్యపి సాంఖ్యమతనికాసానంతరం వరమాణువాదో నిరా 

ర్తవ్యః స్వమతస్థావనస్య సృతిపాదే నంగతత్వాల్ తథాపి పూర్వత, వృథాన 

ణానాం నుఖాదీనాం జగత్వనన్వయాల్ మ, థధానస్యాను పాదాన క్వము క్షం. తథా 

ఎ వాగుణమై తన్యానన్టయాద్భ హణో౭వి నో పాదానత్వమితి దోపో దృష్టాంతసంగతి 
ఆ హా బాకీ లు 
లాభౌాదత్ర, సమాధీయత ఇత్యర్థః. 
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జ” 

సూ, మహాద్దర్థ వద్యా హ్రస్వపరి 

మండ లా భ్యామ్. ౧౧. 

వపా అేషహోం వశ్రియా, వరమాణవః కిల కంచిత్కాలమనా 

రబ్బకార్యా యథాయాగం రూపాదిమంతః పారిమాండల్యపరిమా 

ణాగన్టీష్టంత, తే చ పళ్చాదదృష్టాదివురస్పరాస్పం యోగసచివాళ్చు 

సంతో ద ణు కౌది క్ర, మెల కృత్న్న్నం కారిజాతమారభం కే, కారణ 

గుణాళ్చు కార్వే గుణాంతేరం. యదా దా వరమాణూ ద్య గాణుకమా 

రణే తదా వరమాణుగ తారూ పాదిగుణవి శే మాశ్ళు కాద రా ద్వ ష్టం 

న్ శు క్షాదినవరానారభం లె. పరమాణుగుణవిశేష స్తు పారిమాండల్యం 

న ద్య్య్యణుశే పారిమాండల్యమపరమారభ కే, ద్వస్టణుకస్య పరి 
మాణాంతర యోగాభ్యువగమాత్ . అణుగ్వేహ్ర,న్వల్వే హి ద్వ స్థణుక 

౧౧. చేశనాద్భ)వ్యాణో జగత్సర్ల వాదీ వేడాంతసమన్వయో విషయక, స కిం 
| - లు 

యన్స్ఫమవాయికారణగుణ3 స కార్య ద్ర, వ్యే స్వసమానజాతీయగుణారంభక స్తంతు 

ఇాక్ష సవదితి న్యాయేన విరుధ్య లే నవేతి సంబేపా న్యాయస్యావ్యఖిచారాద్విరుధ్యత 
యి. ఎక అహ న ఇతి ప్రాప్తే వ్యఖిచారాన్న విరోధ ఇతి సిస్టాంతసూ త్రం వ్యాచ ప్రే---వీ షే త్యాదినా. 

యద్యపి “న విలక్షణ త్వా "దిత్య త, చేతనాదచేతనసర్ద స్సాధితన్తథాపి వై చేషికన్యాయన్య 

తదియ ప, (క్రియయా వ్యఖిచారో క్ర్యా౭ర్భ వశ్త్వాదన్య _సూశ్రన్య న గతార్థతా, 

పళయశకాలే పరమాణవో. నిశ్చలా అసంయున్తాస్తీష్టంతి సరకాలే చాదృష్టవదాత 
టో 0౨ రా ల = 

'సంయోగా తేమ కర్త భవతి, "లేన సంయోగాద్ద) వ్యాంతరనృష్టిర్భషతి, కారణగుణా? 

కార్యే గుణాంతరమారభంత ఇతి సామా న్యేన (మ్మక్రియాముత్త్వా విశేషతస్తైమాహ...._. 

యదా 'ద్వావితి, పరమాణు! పరిమండల; తద్దతం పరిమాణం పారిమాండల్యమిత్యుచ్య ల, 

పూర్వం ప్రృపంచస్య వ్ర, థాననిష్టా శబ్ద త్వాదిగుణానన్వయాల్ (వ, థానాను 

పాదానకత్వవల్ బ్రవహాగణ వేతన త్వానన్వయాల్. బవ్లో పాదానకత్వం న స్యాదితి 

. దృష్టాంతసంగ త్యేదమాహ --- 

స్వపతదోషనిరాసస్య  సృఫ్రతి పొదసంబంధే౭కి ఉశ్తావాంతరసంగతిలా భారి 

పాదమధికరణం లిఖితమితి బోద్ధవ్యమ్. ఫలం ఫూర్వవల్ . వేకనాద్భ)వ్యాణో జగ 

-త్ఫర్హం మ్ సమన్వయోఃఇక్ర, విషయ$*. స కిం కారణగుణాః కార్యే స్వసమాన 
3 



498 రత్న ప్రభాభూపి.తే, శాంకర బృహనూ త్ర భామ్యే [అ. ౨. 

నర్షినీ పరిమా కో వర్ణయంతే, యధదావీ ద ద వ్రణునే చతురణుక 

మూరఖేతే తదాపీ సమానం దగ్ద్య్వ్యణుకసమవాయినాం శుక్షాదీనా 

మారంభ క త్యం అణుత్వహ్రస్వల్వె తు దగి ణుక సమవాయిని అవీ 

నె వారభేలే, చతుంణుకస్య మహ_త్త్వదిర్ధ తవరిమాణయో గా భ్యుప 

గమూాక్. యదావీ బహవః వవమాణవో బహూని వా ద ణు కాని 

ద్వ స్థణుకసపితొ. వా వవమాణు!। కార్యమారభ తే తదావి సమా 

నైపూ యోజనా. తదెవం యథా వరమాణోః పరిమండలాత్పత్ *ఒణు 

ఆదాం. ఎల ర అయ జగ గ ఇ అ ఇ 

హ్రస్వం చద వ్రణుకం జాయతే మహాద్దీర్ణం చ త్ర ఫణు కాదినపరిమండ 

లం యథా వాద్య ణు కాదణోః ప్రాన్వాచ్చ సతో మహాద్దిర్హ్హం చ 

తచ్చ సర్షసమానజా తీయగుణారంభకం న భవతీళ్యు క్త న్యాయస్య వ్యభిచార ఇతి భావః 

వ్యఖిచారస్థలాంతరమాహ---య దాపీ ద్వే ఇతి. చే ద్వే ఇతి శబ్బద్వయం పఠితవ్యం, 

ఏవం సతి చతుక్శిర్ద స సృణు వై శ్చతురణు కారంభ ఉపవద్యలే యథాాశ్కులే తు 

ద్వాభ్యౌం ద్వ నణుకాభ గం మహాతశ్చతురణుక స్యారంభో న యుజ్య తే, కారణగతం 

మహా త్త్వం బహుక్వం వా వినా కార్వే మహ తాషయో గాదితి మంలవ్యం, వ కటార్త 

కారాస్తు యద్ద్వాభి సం ద్య స్రణు కాభ్యామారజ్ధ ౩ ర్యే వహ త్ర ఏం దృశ్యతే తస్య 

వ్ టాతు3 (వచయో నామ పృశిథిలా వయవసంయోగ ఇతి రావణ పృణీతే భాషే 

దృశ్యత ఇతి చిరంతనవై శేషికదృ ప్రదం భాష్యమి త్యాహు$. నర్వథాపి ద్వ న్రణుకగత 

స హా హా ఏ త్వాణుత్వవరిమాణయోర నారం భక త్వాద్య ప్రఖచారః. యద్యపి తార్కికా8 

ద్వాఫ్యామేవ పరమాణుఖ్యాం ద్వ స్రణుకం తి ఖిక్ట ఏ ప్రబెస్త, గ్రణుకమితి కల్పయంతి 

తథాఒపి తర్క_స్యా ప తిఫ్టానాన్ననియమ _ ఇతి మత్వా బూ, తే-యదాకి బహవ 

ఇతి, కారణగుణాశ్ళు క్లాదయస్సమానజాతీయగుణారంభ కాః, కార్య దృ వ్యవరిమాణం తు 

న కారణగుణవరిమాణారభ్వ్యం కిం తు కారణగతసంఖ్యార ఛభ్యమితి వ్మక్కియా తులే్ద 

త్యర్థ కి. నివం ఎవ్మక్కియాం దర్శయి త్వా సూత్రం యోజయక- వ్యఖచారమావా-ా--- 

శా జ క 4 జో 

తజేవమితి. పరమాణుభ్య నీవమవాద్దీర్ణం చేశ్యనియశృప్పకియామా శ్రి తో క్షం, నియత 

పృశ్కియామాశ్రి త్య _వ్యభిదారమాహ---యథా వెతి, అణు వా స్వేభ్యో ద్వ ణు 

జాతీయగుణారమృ కా ఇతి న్యాయేన విరుధ్య కే, న వేతి సందేహే, విరుధ్యత ఇతి 

ఫూర్వః వతం, సిద్ధాంస్తు--- వ్ర స్వపరిమండలా భగం ద్వ గ్రణకవరమాణంఫ్యాం, మహా 

ద్ద వత్. చశబ్దార్థ కవాశబ్దాత్ వ్రాస్వాణువచ్చ, చేతనాల్ ద్రవ్యాణో౭.చేతనం జగ 

న 5 a ఆడ్ 

దృవతీతి యోజనా, వీతదుక్తం భవతి---వై శేషికా హీ ప్రూస్వాణోర్జ్వ గ్రణుకాన్మ వా 
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త్ర ఈ, వ "ద జాయతే నాణు నో త పహ్రాన్యం, ఏవం చేతనాద్బ్రవాణో 

చేతనం జగ జ్ఞనిష్యుత అత్వభ్యువగ మె కిం తవ చ్చిన్నమ్. అథ మన్య నె 

విరోధినా పరిమాణాంత రణా క్రాంతం కార్య ద్రవ్యం ద్య పణుకా 

దీత్యత్” నారంభకాణి కారణగతాని పారిమాండల్యాదీన్యభువ 

WR నతు చేతనావిరోధినా గుణాంతరేణ జగత; ఆక్ష్రాంతత్న 

నీ స్త్రీ యెన కారణగ తా చేతనా కాళర్యే చేత నాంతరం నార భత, న హ్వా 

చేతనానాం చేతనావిరో ధీ కశ్స్చిద్దుణో= స్తీ స్త్రి చెతనాప్ర, త్ే పేధమాత్ర, 

త్యాత్ . తస్తాత్చారిమాండల్యాది నై షమ్యాకాాప్నోర్ చతనాయాః 

ఆరంభ కత్వమితి. మైవం నుంస్థాః. యథా కారే నిద్భ మానానామవి 

పారిమాండల్యాదీనామనారంభ కత్వ మేనం మై తన్య స్యాపత్య స్యాంశస్య 

సమానత్యాత్ . నచ పరిమాణాంతేరాక్రాంతత(ం పారిమాండల్యాా 

దీనామనారంభక తే కారణం, ప్రాక్పరిమా ణాంత రారం భాత్ప్పారిమాం 

డల్యాదీనామారంభకతో స్వవప_ల్తె ఆరబ్బమవి కార్య ద్రవ్యం స్రా ప్రాగ్రుణా 

రంభాత్ కణమా త్రేమగుణం తిస్టల త్రభు న్వ్ప వగమాత్ . న చ వరిమా 

శేభ్యో౭.ణు ద్రవ్యం న జాయే హా, స్వమపీ న జాయత ఇతి వ్యఫిచార ఇత్యర్థః, 

స్తూల, వా శబ్బశ్చార్థోో౭ను క్రగుణసముచ్చయార్భ తథధాచ 'పా,న్వపరిముండలా భ్యాం 

ద్వ స్థణుక వర మాణుభుగ్యం మహద్దర్ధాణువ చ్చేశనాద చోళనం జాయత ఇతి సూత 

వ వ తం వరివు 5 ద 3 యోజనా. త్ర (హ్కాస్వాన్మహ ద్రర్ధం (తస్టణకం మవరిమండలాదణు ద్వ సణుక మితి 

జట్ 3 mut - వ 
ఏిభాగ 9, దృష్టాంక వైషమ్యం శంక తే అథ మన్యసఇ తి. అచేశ శవ ఏరో ధిగుణఇత్యత 

ఆహ_న వ్యాచేతనేతి. కార్య దృ వ్యస్య పరిమాణాం తరా క్రాంతత్వమంగకృత్యవి వక్షీ 

తాంశసామ్యమాహ---మెవమతి, ఆంగీ కారం త్యజతి..-న చేతి. ఉత్పన్నం హీ వరి 

మాణాంతరం విరోధి భవతి తదుత్స తైః 'పాగ్విర్ో ధ్యభావాల్ , ద్వ్యణుే పారి 

మాండల్యారంభః కం న స్యాడిత్యర్థః. నను విరోధివరిమా కోన న హావ ద్రవ్యం 

జాయత ఇశ్య తఆవహా=ఆరబ్ధమపీలి. సవోత్స త్రావవసిద్ధాంకః ఆ అతో విరోధ్యభావ 

స్సిద్ధఇలి భావ$. అణు త్వాద్యారం భే వగ త్వాల్ పారిమాండల్యా చః స్వనమానగుణా 
వి 
గం నారంభకత్వము త్యాశంక్య నిషేధలి---న చేతి. వ్య గుత్వమన్యథా ద్దిః త్ర 

దీర ం చత శ, బ్రణుకం జాయ బే; ద్వ స్రణుకని ప స్వ త్వ్వాణు ల్వె త్ర త్ర స్రణుకే స్వ్వనమాన 

జాతీయ, వా వ్రాస్వశ్వాణుశ్వే నార భేలే; కింతు దడ ద్వ స్రణుకగత త్రి క్షనంఖ్యా త్ సణుశే 



500 రత్న ప్ర భాభూపి, తే కాంకరబహాసూ త్ర భామ్యే (అ. ౨ 

ణాంతరారం ఖె వ్యగ్రాణ పారినూండల్యాదిని, అతస్ప గ్రసనూనజాలీ 

యం వరిమూణాంతరం నారభంకే, పరిమా తాంతర న్యాన్వ హాతుత్యా 

భ్యువగ మాత్ 'కారణబహుత్వాక్యారణమవాత్వ్యాత్ వ్ర ప చయవి శే 

పొచ్చ మహత్” (వై. అ౭. ఆ౧. సూల “తద్నిపరీతమణు' 

(వై. ౭.౧. ౧౦ “న తెన దీర్టత్యహ్ర,న్వ త్వే వ్యాఖ్యా లే” (వై ౭,౧.౧౭.) 

ఇతి హీ కాణభుజాని నూశ్రాణి. న చ సన్ని శానవిశెషాత్ కుతశ్చి 

త్మా_రణబవుత్యాదీ న్యేవారభం లె న పారిమాండల్యాదీనీత్యు చ్యేతే 

ద్రవ్యాంత ₹ గుణాంతగే వారభ్యమాా₹ సమో మేవ కారణగుణా 

నాం స్వాల్, యసమవాయావిశెషాత్ . తస్తాత్స భా వా దెవ పారి 

మాండల్యాదీనామనారంభ క త్వం తథా చేతనాయా అవీలీ ద దృష్టన్థిమి. 

వరిమాణాంతర సే స్యాతి. అన్య "హేత్రుక్ర లే త్వ సూత్రాణ్యు దాహరతి--- కార కాలి, కారణానాం 

ద్వణుకానాం బహు త్వాత్త్యణుశే మహాత్త ఏం మృ దో మహత్త్వార్ధ టే మహాత్త ఏం 

స్వతూలపించారచ్టేఒతిష్టూలకూలవిం చే (వృచయాదవయవ దసండోగనిశేహాన వా త్త 

మిశ్ళర్థ 8. మహ త్త ్ వవిరుద్ధమణుత్వం వరమాణుగ తద్విత్వసంఖ్యయా ద్వణునే భవతీ 

త్యావా--కేదితి. యన్న వా త్త ఏ స్ఫాసమ వాయికారణం తదేవ మహా త్త సమా నాధికర 

జన్య దీర సత్యః యచ్చాణుత్వస్యా సమవాయి కారణం తదేవాణుత్వావినాభూళ 

హ్రన్వత్యేస్యానమవాయికారణమిక్యతిదిళతి--ఏరే నేతి. అతో మహత్తాదావ సూతు 

'త్యాత్నాగమాండల్యాదీ నాం వ్యగృత్వమసిద్ధమితి భావః. "తేషాం సన్ని ధివిశేపాఫా వాన్న 

సమానగుణారంభ క తషమిత్యపి న "హభ్యమిక్యాహ--న చేతి, పారిమాండల్యాదీ నామపీ 

బహుతారదివలత్  సమవాయికారణగత త్వావిశేషాదిక్యర్ణక. _లేఘోమచారంభక ల్వే 

కార్యద్ర, వస్య విరో ధిగుణాక్రాంతత్వం వృగ త్వమసన్నిధిర్వా నాతురిత్యు క్షిఫల 

మాహ---శస్తాదితి. యత్తు కారణగుణస్స పసమానగుణారంభకబఇతి వ్యాయైః సామాన్య 

. గుణేమ పారిమాండల్యాదిషువ్యఖిచారేఒప్ యో ద దృవ్యసమవాయికారణగ కో వి శేషగుణః 

శనసమానబాతీయగుణారంభక ఇతి వ్యా స్తేశై కన్యస్య వి శషగుణ త్వ్వాదారంఛక త్వం 

శ్వారమితి, తన్మందం, చిత్రపట హేతుతంతుగ తేమ  నీలాదిరా పేమ విజాతీయ 

శ్యాదికమారభ్గ లే. తవం పరినుణ్ణలాల్ వరమాణో; అణు ద్వ్యణుకం జాయి లే; 

“తం పారిమాజ్జల్యం పరిమాణం ద్టసణుశే తాదృశం సౌరిమాణ్ణల్యం నార 

" వరమాణుగతద్విత్వసంఖ్యా ద్వ్యణుశే ,హన్వ త్వాదికమారభ తే ఇతి 
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దిఖు 

సం యో గాచ్చ ద ద్ర, వ్యాదినాం విలతుణానాముత్ప త్రీదర్శనాత్ సమాన 

జాతీయాత్సనూ-సజాతీ యూత్చ త్తివ్యభిచారః. ద్రవ్యే ప్రకృతే గుణో 

దాహరణమయు క్రమితి చెన్న, దృష్టైంలెన వింత ణారంభమాత్రస్య 

- ౬ ల ~ వర గ బాన ర నివమేత త్యాత్ నచ దృవ్యస్య దృవ్భమేవోదాహా _ర్హృన్యం గుణస్య 

వా గుణవఏ వేతి కశ్చిన్నియమే హేతుర సి, సూత్ర, కారో 'ఒపి భవతాం 

దృవ్యస్ట గుణము డాజవహోర త్వ మ ణామ పృత్యతు త్వా 

స ప తమ పత రహా మా కా వమవయక్ యిం యథా , న్. వ్రత్యవమే యో స్సు న్డ్ స్ట్ యోస్బవ సం 

| బప నం g a అల ల జగ a అద బగ అ జప యోగ ప తత ఎవ౦ ప త్య మ్ రు త్వ కషం పంచసు భూ 6౫ 
భా 

సమవయచ్చరీరమ పృత్యమేం స్యాం . ప తతుం తు శరిరం దృశ్య 
) Er ( వ. 

తసాన్న పాంచభౌాతికమిత. వతదు క్షం భవతిఎాగుణళ్చ సం "రళూనగో 
—రీ . టాయి 

గణా న 6 చం ణంల ౭5 నానీ వ మ ౦0 ద్రవ్యం శరిరం దృశ్య త త్వత్చా తావి విలవమణొ త్పత్తి ప్రృపంచిత 

న నేంవం సతి తనై వైతద్దతం, నెతి  బూమః, త త్చాంఖ్యం ప ప్రత్యు_క్తం 
కనక వ జం జ ద ల డా న్స్, ఎతత్తు మ్ శెషికేం పత. నన్వతిదేశో ఒవీ సమానన్యాయతే యా కృతః 

చిత్త రూవహేాతుషు వ్యఖిచారావై తన్యస్యాత్య ల్వేన గుణ త్వ్వభా వాచ్చేతి మంతవ్యం. 

తస్తాచ్చేత నాద్వి జా తీయారంభే యుక్త ఇతి స్థిఠం త త్ర, దాహరణాంకరమాహ =. 

సంయో గావ్చేతి. నను చేతనం బ్రహ్హ కారో పాదాన త్వాద్ద)వ్యం, తన్న విలతణస్యో 
పాదానమితి ప్ర కృతే కించిద్ద )వ్యమేప విలక్షణ కార్యకరము దాహ _రవ్యంనసంయోగన్య 
గుణస్యోదావారణం యుక్షమితి శంక లే. ద్రృవ్యఇతి. గుణాద్దివ్యవ చ్చేతనాద చేత 
నారంభ ఇతి విలతణారంఛ కళ్వాంచేఒయం దృష్టైంత ఇతి పరిసారతిశేతి. ఆయను 
నియమః కణాదసమ్మత ఇత్యాహ---సూ త, కారో=.సీతి. వీళావతా కథమనియమ 
సృత్రావహానికదు క్షమి శి. నవిలతజత్వన్యాయేన పునరు క్ష సభా వేప్యతిడెళాధికర తన 
పునరు క్రింతి శంక లే___నన్వతి చేశ ఇతిం సమానగుణారంభనియ మస్య పారిమాండల్యాది 

వ. (పృదర్శయంతి, ఇక్టం (స్క దర్శుయ తాం "వె శేవి కాణాం 'కారణగుణా; 

J శ్య క్వమానజాతీయసణారన్ము కా ఇతి న్యాయాభానం వదతాం కథం న అబా ది 
గజల్. ఫం వారన స్ఫుట క్వాల్ . అతః సమన్ష్టయో న విరుధ్యత ఇ త పీదమి 

ర్లు 
కురి 

సక్ 6 3 గ కప వలేన శిష్టైపర్మి్కవో!,..” ఇత్యస్యాయం వ్రపంచ ఇత్యపాౌనరు క్ష్యమ్. UU 



502 రత్న పృభాభూషి తే, శాంకర ట్ర, హనూ త్ర? తభ పే [అ. ౨. 

“ఏ లేన శిజ్బావరిగ వో అవీ వ్యాఖ్యా తాః దితి, సత్వ మేతత్ . త్రై స్రైష్టవ 

వై శేషికపరీమారంభే తత్స క్రి యానుగతేన _ నిదర్శనేన 
బో a వ 

dl aC న 

సూ. ఆభయగణా సన కర్తాతి సదఫావః ౧౨. 

ప్రడానీం పరమాణు కౌరణవాదం నిరాకరోతి. స చ వాద ఇత్ధ్రం 

సము త్తిష్టతి. వటాదీని హి లోకే సావయవాని ద్రవ్యాణ్ స్వానుగ తై 

స్పం యోగనచివై _స్తంత్వాపఖిర్ష “వ్యైశారభ్యమాణాని దృృష్టాని తతా 

మానే గన యావత్కించిత్చావయవం ద్రవం తత్సర్యం సా్యానుగ త "రేవ 

సంయోగనచివై స్తె స్వెర్టివ్య రారబ్బమతి గమ్యతె, సణాయనువయ 
ద 

దృష్టాంలేన ఛంగార్థమస్యారంభ ఇ త్యాహ---సత్యమితి. శనై సివాతిజేశ సే స్యేశ్యర్థ 8. 

ఇతి ద్వి తీయాధికరణమ్. 

౧౨. వె శేషికమతవరీకుమారభ తే. “ఉఛధయథాపీ న కరాత స్తదభావః ఇతి 

నాస్య ప్రాసంగి కేన పూర్వాధికరణీన సంగతిర పేక్షి లేవి మనాష్టన$ః చ, ధాన స్యేశ్వరా 

నధిష్టితస్యాకారణ ల్వేషవి పరమాణూా నాం తదధిష్టి తొ నాం "కారణత్వమ స్తీ ఏతి సృత్యు 

దాహరణసంగ త్వా సాంఖ్యాధికరణానంతర్యమన్య వదంస్తాత్పర్వమావా_ఇదానీమి శి. 

ల || వడ ల శి న ద్వ్య్యణు కాది క, మేణ పరమాణంిర్టగ దార భత ఇతి వై చేషికరాద్ధాంతో షత, విషయక, 

న కిం మానమూలో ట్రాంతిమూలో చేరి నందేహే ఫూర్వవతయతి---న చేతి, లేకి 

బటా దిశిస్ఫామాన్యం క్షి త్యాచేః కార్య దృ వ్యత్వం లెశేత్యర్థం. విమళం సావయవం 

శీ త్యాదికం స్వన్య్యూనపరిమా ణసం యోగస చి వా నేక ద, వ్యారబ్ధం కార్య దవ్యత్వాత్ 

ఘటాదివదితి ప్రయోగ, స్వేష్టవరమాణసిద్ధ్యర్థాని సాధ్యవిశేషణాని, నన్వేతావతా 

కథం వరమాణుసీద్ధి స్తత్రాహ-స చాయమితి, సొమళం సావయవత్వం వతతావ మ్యేదకం 

ప్రాసంగికావ్యవహ లేనాస్య న సంగత్య పేకూ. వ్యవహి లేన తుఎ-ాఫూర్వం 

ధానస్య మవేతనానధిష్టిత త్వా త్కృారణత్వాఖా వే ఉశ్తే తర్చి చేతనాధిష్టి తాః వర 

ఇవ కారణం జగత ఇతి పృళ్యుదాహరణసంగ త్యేదమావా=. 

శ్ర ఫూర్వపమే. వై శేషికసిద్ధాంతవిరో భే సమన్వయాసిద్ది, సిధ్ధాంతే తద 
థి థి 

రర ఛే!కత్స్థ ఫల ఛేదః, పరమాణు ప్ర కృియయా జగదుత్స త్తిరితి వై శేష్ షికరాధ్థాం 

తోఒత్ర విషయక స కిం (పృమాణమూలక, ఖ్రాంతిమూలో వేతి సందేహ, (ప్రమాణ 
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వావయవివిభాగో యతో నివర్హతే సోఒపకర్ష పర్యంతగతః పరమాణుః, 
సర్వం చెదం గిరిసము ద్యాదికంసావయనంజగతి ,సావయనత్యాాడాద్యంత 

వత్ , న చాశకార నేన కార్యేణ భవితవ్యమిత్యతః పరమాణవో జగతః 

కారణమితి కణభుగ భి ప్రే యాయ. తానీమాని చత్యారి భూతాని 
భూమ్యుదక తేజువవనాఖ్యాని సావయవాన్వువలభ్య చతుర్వి థాః పర 

మాణవః పరికల్ప సం. తేషాం ఛాపకర్ష పర్యంతగత ల్వెన వరతో 

విభా గాసంభ వాద్వినళ్య తాం వృథివ్యాదీనాం పరమాణువర్యంతో విభా 
గో భవతి స వశ య కాలః, తతస్పర్ష శా లే వాయవియపహ్యుణుప్యుదృష్టో 

"పేతం కర్ణోత్పద్వ తె, తత్కర్య స్వా శ యమణుమణ్యం తరణ సంయున క్రి 

తతో ద్య ఫ్రిణు కాది క్ర మెణ వాయురుత్పద్య లె, ఏనమగ్ని రేవ మావ్య 

ఏవం వృథి వ్యవ మేవళ రీరం నేంద్రియమి త్యేవం సర్యమిదం జగదణుభ్వ 

స్పంభవతి, అణుగ తేభ్యశ్చ రూపాదిభ్యో ద్య ణు కాదిగతాని రూపా 
దీని సంభవంతి తంతుపటన్యాయే నేతి కాణాదా మన్యంతే, తత్రైదమఖి 

ధీయ తె__వి భాగావస్థానాం తెొవదణూనాం సం యూగ; కరావేటీ =. 

యతో నివర్తతే. స స్వన్యూనపరిమాణ వ్యావకస్యావకర్ష స్య _వర్యంత త్వేనావసాన 

భూమి ల్వే నావగత పరమాణురిత్యర్థ 8. యావత్సావయ వమనుమాన వ, వృత్తే; ద్వ్వణుక 

న్యూన ద వ్యం నిరవయవం సిద్ధ న్దితీలి భావం జగన్ని క్యత్వ వాదా త్కార్య డ, వ్యక్వ 
ాత్వసిద్ధిరితి వదంతం వ త్యాహ---సర్వం చేతి. విమతమాద్యంకవల్ , సావయవ త్వా 
క్పటవదిత్యర్థ 8. హేతో రసిద్ధిం నిరస్యా వ, యోజకత్వం నిరన్ఫతి---న చేతి, చే కతివిధాః 

ఇ త్యాకాంమూయామాహ.__-తానసీతి, (వ,"యేవై ఘోమనీ నాశాన్న జగత్కారణత్వ 

మి త్యాశం కావా లేషాం చేతి. అవయవానాం విభిగాన్నాశా ద్వాషఒవయవినో 

నాశక వరమాణూనాం నిరవయవ త్వే నా వయవవిఫాగా చేర్నా శహేతోరసంభవాన్న 

అత్య “xD § నాశ ఇత్యర్థః. తేషాం నిత్య'ల్వే ఫలితం సృష్టి క్రమమావాతత ఇతి. నీవం కాణాద 
మతేసన్య మానమూల త్వా త్రేన వేదాంతసమన్వయస్య విరో థాదసిద్ధిరితి ఫూర్వవతే ఫలం 
తస్య _భ్రాంతిమూల త్వాదవిరోధ ఇతి సిద్దాంతయతి---ళ దమితి. వళయే విభ 

చ చ . 9 చట... 5 మూల ఇతి పూర్ష్టః శః సద్ధాంక స్తు 'వెేేషి కా ఖలు కర్యణా ప్రాకు ప్రై 

ర్నిశ్చల యాః వరమాణ్యోః సంయో గే ద్వ్యణు కాద్యుత్స త్తింత్యాచక లే. తన్యకర్థ ణః 
కించిన్ని మి త్త్రమభ్యువగమ్య లే వా న వా. ఆద్యే, కర నిమి త్తల్వేన (ప్ర సిద్ధం జీవ 



504 రత్న వృభాభూషి.తే, శాంకర బ్రహానూత్ర, భాహ్యే [అ. ౨. 

భ్యూవగంతవ్వ్యుః కర్తన తాం తంత్యాదినాం సంయోగ దర్శనాత్ ,కర్మణ 

కార్యత్వానిమి త్తం కిమప్యభ్వుప గంతవ్వుమ్, అనభ్వూపగ మె నిమిత్తా 

భావాన్నాణు పాద్యం కర్మ నా త్, అభ్యువగ మేఒ౬పి యది ప్రయత్న 

ఒఖిఘాతాదిర్వా యథాద్భ ౦ కిమవీ కర్ణం నిమి _త్త్వమభ్యుప 

గమ్సుత త స్వాసంభ వాల _ వాణుయ్యూద్వం కర్త స్యాత్ , నహి 

తసా్యామవస్థాయామాత్మేగుణ! వయత్న స్పంభ వతి శరీరాఖావాత్ . 

కరిర ప్రతిష్ట హొ మనస్యాత్మన స్పంయోగే సత్యాత్మగుణః ప్ర యత్నో 

జాయేత. ఏ అెనాఖిఘాతాద్యపి దృష్టం నిమి త్తం వ, త్యాఖభ్యాశవ్వం 

సర్హో_త్తర కాలం ఘా తత్సరం నాద్యస్వ కర్మణో నిమిత్తం సంభవలతి, 

అఛాదృష్టమాద్యస్య కర్ణణో _ నిమి_త్తమిత్యు చ్యేత, తత్పునరాత్మ 

నవువాయి స్యాదణుసమవాయి నా. ఉభయథాపి నాదృష్ట నిమి త్తే 

మణుషు కరావక ల్పేత, అదృష్టస్వాచేతనత్యాత్ . న హ్య చేతనం చేత 

నానథిష్టితం స్వతం త్రం వప్రనర్తలె సృవ_రయతి "వేతి సాం పరీతూ 

యామఖిపాతమి. ఆత్మన శ్చానుత్పన్న చై తన్యస్య త స్యామవస్థాయా 

లో 

"కానాం పరమాణూనామన్యుశరకరశోభయకర్యణా వా నంయూోగో వాచిక, కర్త 

ఆశ్చ నిమిత్తం ప్రయత్నాదికం దృష్టం, యథా వ్యయత్నవదాళ్త్మసం యోగా దేవా 

చేష్టా వాయ్య్వాద్యభిమాతాద్వ్భృకుదిచలనం, వా స్తనోదనాత్ ఇప్వ్యూదిగమనం తద్వ 

దణుకర్మణో దృష్టం నిమి త్రమభ్యుపగమ్యతే న వా, ద్వితీయే కర్తానుక్పల్తి?, నాద! 

చయ త్న దేస్స ఎవ. శరకాలీనత్వాది త్యుభయథాప్ న కర్త సంభవత్కి అతః కర్తా 

సంఛవాత్ కన్య సంయోగ ఫూర్వకద్వ్య్వణు కాదిసర్జ స్యాఖావ ఇతి సూత్రర్థ$. స్థిరన్య 

చేనవద్ద) వ్యనం యోగవిశేషో భిఘాత ॥ స వవ చలన్య నోదనమితి ఛేదః, దృష్ట 

నిమత్తాభా వే2-వ్యదృష్ట్రవ దాత్మసంయో గాదణుషు కశ్తేతి శంక లే--ఆథాదృష్టమితి. 

వికల్పపురస్సరం చూషయతి---తత్పునరిలి. జడాక్యవక్సరమాణోరా శ్రయత్వం కిం న 

స్యూదితె మళ్వావికల్ప:$ కత ఇతి మంతేవ్యం, ఆత్రావి సూ త్రంయోజయతి---డాభయ 

-భీతి. జీవాధిష్టితమదృష్టం నిమి_త్తమ_స్త్వీశ్యత ఆహ---అత్యే నశ్చేతి. అవేశతనత్వా 

న్నా ధిస్టా తృత్వమితి శేషః. బిన్నే శ్వర స్యాధిజ్థాతృశ్వముే నిరాకరిష్యలే, అవేతనత్వ 

ప్రయత్నాళిఘాతాదికమం/5 ర్తృవ్యమ్= న హి తళ్సంభవతి, సృష్ట్యూ త్తరకాలీనతాన్వళ్ 

“తస్య ద్వితీయే కరానుత్ప త్రి? ఆత ఉభయథాప్ న కర్ణ అదృష్ట స్యా చెతనన్వ స్వక। 

. కర్శాఖిముఖ్యాయోగాల్ , ఆత; కళ్యాఫావాత్ ,  తశదభావ$ః ద్వ్యణు కాది క యేల 
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మచేతన త్యాదాతృసమవాయిళ స్వ్వభ్యువగ మాచ్చ నాదృష్ట్రమణు 

కరణో నిమిత్తం స్యాదసంబంథాత్ . అదృష్టవతా పురు వేణాస్తృ 

ణా నాం సంబంధ ఇ తిచేత్సంబంధసాతత్యాత్ పృవృ_ల్లిసాతత్త వ్రసంగొా 

నియావుకాంతశాఫావాత్ . తదేవం నియతస్వ క సస్టచిత్కర్మనిమి త్త స్వా 

భావాన్నాణుహ్యూద్యం కర్మ స్వాత్క_ ర్థాఖ"వా_త్తన్ని బంధ నస్పం యూ 

నో న స్యాత్ , సంయోగాభావాచ్చ తన్నిబంధనం ద ణు కాది 

'కార్ధజాతేం న స్వాత్ . సంయోగ క్చాణోరణ్వంత రేణ సర్వాత్మనా 

వా స్యాబేక దేశేన వ్యా సర్వాత్మనా చేదువచయానుపస త్రేరణుమా త్ర 

తష పృసంగో దృష్టవివవ్యయ పృసంగళ్ళ్చు. వ బేళవతో దృవ్యస్య వృదేశ 
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వణా దృవాగ్టింత రణ సంయోగస్య దృష్ట తాత . వకడే3ేన చెత్చా 

వయవతష పృనంగః పరమాణరానాం క లీ తా; వ, చెళాన్నుురితి చేత్క 

ల్పీతానామవ స్తుళత్థదవ_స్ప్వైవ సంయోగ ఇతి వస్తునః కార్య స్యా 

సమవాయికారణం న స్యాత్, ఆసతి బాసమవాయికారకో ద వ ౯ 

మదృష్టస్య కర్మనిమి త్త త్వాఖా వే మంతురు క్తః, హేశ్వంకరమాహ---ఆత్యసమవాయి 

క్వేలి. గురుత్వవదదృష్టమవి స్వాశ్యయసంయున్తే క్రియాహోతురితి శంక తే_ఆద్భృష్ట్ర 

వేతి. విభుసంయోగస్యాణువు సదా సత్త్వాల్ క్రియాసాక ల్యే వ +యాభావస్సా్యా 

రితి దూషయతి---సంబంేతి. కాదాచిక్కవువృ ప్తేరదృష్టనియమ్యళ్వా యో గే౭పీ శ్వ 

రాన్ని యమ ఇళ్యతఅవా---నియామ కాంత శే తి. యజ్ఞానం కచ్చరీరజన్యమి తి వ్యా 

ఏరో ఛేన నిత్యజ్ఞూ నాసిో స్తద్దుఆఈశ్వరో2౭నా స్స్, అ స్తీ ల్వేఒపినదా సళత్త్వ్వన్న నియామ 

కళ్వమితి భావః. సూత్రార్థం నిగమయతి-__త దేవమితి. సంయోగన్య హేశుత్వం ఖండ 

యిత్వా స్వరూపం ఖండయతి---సంయోగక్చాణోరితి సంయోగస్య వ్యావ్యవృ త్రి ల్వే 

ఏకసీ న్ని తరస్యాంత ర్భావా త్యా-ర్యన్య బహుళ త్వాయాగాత్స ర్వం కార్యం పరమాణు 

మాత్రం సాది శ్వర్ణః. కించ సాంశ ద వ్యె సంయోగనై సికాంశవృ త్రిత్వం దృష్టం తద్వి 

రోభాద్వా సప్యవృ త్తిక్వం న కల్ప స్టమిత్యావాద్భ ష్రైతి. వరమాణోస్పంయోగ నీక 

'చేశేన వేదితి నంబంధ9. దిగ్భేచేన కల్పిళ్మపు చేశస్థసంయోనస్యాప్ కల్పిత స్వ తతః 

కార్యం నోత్ప ద్యేత “ఉత్పన్నం వా మీథ్యా సాది క్యపసిద్రాంక ఇత్యర్థః. కాణా దానాం 
0 

నర వ త్వుకౌ స వ సే౭కి సూతం యోజయతి-__ సర్ప వృత్యుక్వ సూూత్తం యోజయిత్వా (వశయనిరా డి సూత, 

సృమ్ట్యుత్పాదస్యాఫావ ఇతి దిక్. తస్యాదై వ శేషికసిద్ధాంత్ శ్రౌంతిమూల ఇతి 

సిద్ధమ్, 
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506 రత్న ప భాభూషి తే, శాంకరబ్రహ్మనూ త్రభామ్యే [అ.౨. 

శాదిశార్భ ద్రవ్యం నోత్సద్వేత, యథాఇాదిసర్ర్తే నిమిత్తాఖావా 

తం యోగోత్చ _త్త్యర్థం కర్త నాణూ నాం సంభవల్యెవం మహో ప్రళ యెఒవీ 

విభాగోత్సత్తృర్థకం కర్త నై వాణూనాం సంభ వేత్ . నహిొ తత్రావి 

కించిన్ని యతం తన్నిమి_త్తీం దృష్టమ స్తీ. అదృష్ట్రమపి భోగ, ప్ర సిద్ధ్యర్థం 

న ప్రళయ వ్రసీద్ధ్యర్థమిత్యతొ నిమిత్యఖా వాన్న స్యాదణూనాం సంయెకా 

గొత్ప_త్త్యర్థం విభాగోత్చ త్త్యర్దం వాకర్మ, అతళ్చ సంయంగవిభా గాభ 

వా_త్తేదాయ త్త యోస్పర్షప్రళయయోర భావః వన జ్యేత, తస్తాదనుప 

నన్నో ఒయం పరమాణు కౌరణవాదః. 

ఒప 

సూ, సమవాయాభ్యుపగ మాచ న 

సామ్యాదనవస్థి లః. ౧౩. 

సమవాయా భ్యువగ మాచ్చ తదభావ ఏత పకృ లేనాణుకారణ 

వాదనిరాకర బైన సంబంధ్య లె, దా్వాభ్వైం చాణు భా్యం ద స్టిణుకము 

తద్యమానమత్యంతభిన్న మణుభానమణో§ స్పమవై తీత్వభ్యువగమ్యు తే 

యథా చేతి, వరమాణూనాం కర్యణా సంయోగాళ్సర్లః విభాగాత్స)శయ ఇతి 

(వ్యక్కియా న యుక్తా యుగపదనంతపరమాణూనాం విభాగ నియతస్యాభిఘఖూతా బే 

ర్హృృష్టస్య నిమి త్తస్యానత్త్వాల్ ధర్థాధర్మరూ పాదృష్ట్రస్య సుఖదుఃఖార్థ ల్వెన సుఖదుఃఖ 

శూన్యపృళయ్యప్ప యోజక త్వా యోగాన్నా దృ్భృష్టనిమి త్తకేన కర్ళణా విభాగన్పంభవతి, 

తథాచ దృష్టాదృస్టనిమి త్త్రయోరసత్త్వాదు భయథాపి సంయోగార్థ ల్వేన విభాగార్భ కేన 

చ కర్మ నాస్తి అత; కర్ణాభావా త్తయోన్చం యోగవిభెగపూర్వక యో! సర్హ పృళయ 

యోరణభావ ఇతి సూతృయోజనా, 

౧౩. సమవాయాభ్యువగమాచ్చ్క తదభఖావ$. ఆణువాదాసంభఛవ ఇతి యోగ్య 

తయా సంబథ్య లే, ద్వ్యాణుకసమవాయయో$ పరమాణుఖిన్న క్వసామ్యాల్ ద్వ్య్యణుక 

కిం చ 

తదభావ ఇత్యనుషంగ8. తస్య ద్వ గ్రణుకాదిసృష్టు్య్యు త్పొదస్యాభెవః, కుతః, 

$రమాణుద్వ ణు శానాం సమవాయాభ్యుపగమాత్ . అస్త్వభ్యువగమ, కిం తేన. 

సామ్యాదనవస్థి లః. యక్షైవ హి అణుభఖ్యామత్యంతభిన్నం సల్ ద్వ స్థిణుకం సమవాయేన 
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భవతా,న వైవమభ్యువగచ్చతా ఛక్య లేఒణు కారణవాదస్సమర్థయితుమ్, 

కుతః. సామ్యాదనవస్థితేః, యశ వ హ్యూణు భ్యామత్యంత భిన్నం 

సద్ద ఏ పిణుకం సమవాయలతు తేన సంబం భేన తాభ్యాం సంబధ్య తే, 

ఏవం సమవాయోూ౭వీ సమవాయిభో్య్యఒత్యంత ఖీన్న స్పక్ సమవాయ 

లకు ణేనా నేనై వ సంబం భేన సమవాయిభీస్సంబం భే తాత్యంత ఇద 

సామ్యాత్ , తతశ్చ తస్య త స్వాన్ ్ రఒన్యస్పంబంధకః కల్పయితేవ్యః 

బ్రత్యనవస్థా వస జ్యెత, నన్విహ చత్యయ గ్రా హ్యః సమవా యో నిత్వ్వ 

సంబద్ధ ఏవ సమవాయిఖిర్ల హతే నాసంబద్ధః సంబంఛాంతరావేటో 

వా తతళ్శ* న తసాాసన(సాంబంధకః కలుయితవ్షక యెనానవసా పస 

జ్యే తేతి. చమేచ్యత టీము వ్యవ రం యూగిఖిర్ని ల్యేసవ్ట 

ఏ వేతి సమవాయవన్నాన్వం సంబంధమే కు తే, అథార్థాంతరత్వా 

తంయోగస్పంబంథాంతరమ వే కేత, సమవాయోఒపి తర్ష్యర్థాంతర 

తాత సంబం థాంతర మ పే మేత,నచగుణ త్యాతృం యో గ సృంబం థాంత 

రవమవేవలేే న సమవా యోజఒగుణ ఆ స్వది తి యుజ్వ లే న కుమ్ అ వేషూ 

'కారణస్య తుల్యత్యాత్. గుణపరి భా పో యాశ్చాతం త్ర త్యాత్ , తేసా 

వతృమ వాయస్యాపి సమవాయాంశరమి త్యనవస్థి తిరిత్యర్థ 1 నన్విహా తంతుషు వటఇ త్యాది 

ఏిశిష్టధీనియామకస్స మబాయో న సంబం ధాంతరవు పేక సే, సరూ పే ణోవ నిత్యనంబద్ధ 

త్వాదితి శంక లే-__-నన్విహేతి. సంయోగస్యాపి నస్వయావసంబంధోపవ్తేః సమవాయో 

న స్యాదితి దూపయతి--- నేతి. సంబంధిఖిన్న త్వా చ్చెద పేక సమవాయస్యాపి తుల్యా 

గుణపరిభాషాయాశ్చేతి గుణత్వాభా వేఒపి కర్మ సానూన్యాదీనాం సమవాయాంగీకారా 

ర్దుణత్వం సమవాయి తే న చ్యావకం నాప్ వ్యావ్యం గుణనస్యాపి సమవాయవత్స ఏ 

రూవనంబంధసంభవేన వ్యాప్త్యనుకూలతర్కా భావాత్ , తస్తాక్సంబంధిళిన్న త్వమేవ 

సంబంధాంతరాపేకూయాం కారణం తన నమవాయేఒపీ తుల్య క్వాదనవస్థా దుర్వ్వా 

రా సా చ మూలకయకరీ తయా సమవాయాసీ ర సమ వేతద్వ గ్రణుకా సి సె రిత్యర్థ 8 

తాభ్యాం సంబధ్య తే, నవం నమబాయో2౭కి సమవాయిభ్యో౭శ్వంకఫిన్నః సన్ 

అ'్యేన సమవాయేన సమవాయిభిః సంబ భ్యేత, అత్యంత భేదసామ్బాజ్ ; కళశ్చ తస్యా 

ఒన్యోన్య:ః సమవాయః కల్పనీయ ఇత్యనవస్థానాత్ . వవం చ నసమవాయా సిద్ద సమ 

a వి a "వేశళద్వ బ్రో కాదిసృష్ట్యనిద్ధి స్యాదిక్యర్థః 
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ధన్ధాంతరం సమవాయమభ్యుపగచ్చతః ప్రనజ్యే లై వానవస్థా. వసజ్యు 

మానాయాం చానవస్థాయా మె కానీద్ధె” సర్వానిజ్ధే్వాభ్యామణు ఫ్యాం 

ద్వ ర్థిణుకం నె నై వోత్సద్యేత, తస్తాదవ్యనువవన్నః పరమాణు కారణ బాద. 

సూ. నిత్యమెన చ ఛావాల్, ౧౪. 
అవి బాూణవః ప ప్రన్భ _త్తీస్యఫెవా వానివ్భ _్రీన్షభాబా వా ఉభయ 

స్గభావా వా అనుభ యస్వఖ "వా వాఒభ్యువగ మ్యెర౯ శ గత్వంత రా 

ఛాచాత్ చతుర్ధాపి నోప వద్వ లె. వ్రృవృ త్తిస్వభావ తే నిత్య మవ 

_ సృవ్భ క్రేర్ళావాత్ పృళియాభావ పృసంగః. నివృ త్తిస్వభావ ల్వెఒవీ 

నిత్య మేవ నివృ త్తెర్భాఐ వాత సన్టాభి వప్రసంగః ఉభయస్యభావత్వం చ 

విరో థాదసంభావ్యమ్. అనుభ యస్యాభావ కే తు నిమి త్రవకౌతి 

సృవృ_క్తినివృత్ఫొ ర భ్యుపగమ్యు మాన యోరదృష్ట్రా దెర్నిమి_త్తీన్ఫ నిత్వ 

సన్ని థానాన్ని త్య పవృ త్తిపృసంగపి అతం త త్ర త్వఒవ్యదృష్టా దరి త్యా 

షు చ్రువం_ఆ లప సపృసంగకి క్రస్తాదవ్థనువవన ్న పరమాణు కారణవాద:ః. 

సూ. రూవాదమ తచ్చ పపర్యయో 

దర్ననాలత , యగ, 

సావయవానాం ద్ర వ్యాణామవయవ శ్ విభ జమానానాం 

hE 

౧6౪. సూత్రం వ్యాచసే_అపిచేలి. ' అనుభవస్వభావక్వే నైమిత్తిక వ వృత్తి 

ర్వాచ్య, నిమిత్తం చ శాలాదృష్టాదికం నిత్యసన్నిహితమితి నిత్యమేవ వృవృత్తి 

ప్రసంగ, తస్యానిమి శ్రర్వే వ ప్రవృత్త భావ ఇత్యర్థః 

౧౫% కించ బరమాణవస్సమ వాయికారణవంక; కారణాపేతడదమూ న్గూలా ఆని 

జ్యాశ్చ రూపవత్త్వా ద, సవ త్వాద్దంధవత్త్వాత్. స్పర్శవ త్త్వ్వాద్ధృటవదితి సూత్రం యోజ 

యితుం పర్మపకి, క్రి యామాహ-సావయవానామిత్యాదినా. నన్వత్ర, త్ర పరసూణుత్వం 

అష్ చ 

వరమాణూనాం (పవృ త్తిస్వభావ తే పృవృశ్తః నిత్య మేవ శ వాల్ (మలయా 

కయ అర ఆ లద ల షే సే వం జ్య ఆయ వద వ్మప్కనంగ 8, నివృత్తిస్వభావ త్వ సెవ్ఫల్తః నిళ్యమేవ సత్త్వాణ్ సృష్ట నభ వ 
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యతః వరో విభాగో న సంభవతి తే చతుర్విధా రూపాదిమంతః పర 

మాణవః చతుర్విధస్య రూపాదివుతో భూతభాతికస్యారంఛ కా నిత్యా 

స్చెతి యబై ఏశేషీకా అభ్యువగ చృంళి స తేహిమభ్యుపగ మో నిరా 

లంబనవీవ, యతో రరూపాదిమత్త్యాత్. వరమూణూనామణుత్వనిత్య్వత్వ 

విపర్యయః ప సృసజ్యేత, పరమకార ణా పేతు యా స్థూలత్యమనిత్య తకం చ 

తేపానుభి ప్రశ తవివరీత మావ దే; స్ట అత్వర్థు. కుతః, ఏవం లో శే దృష్ట తాషక్, 

యది లోక రూపాడిమద్య స్తు తత్ స్వ కారణా వేత,.యా స్థూలమనిత్యం 

చ దృష్టమ, తద్య్వ థా పట _స్తంతూన పెమ్యు స్థూలో ఒనిత్యళ్చ భవతి, 

తంతవశ్చాంళూన పత స్థ సూలా అని ళ్యాళ్చ భవంతి తథా చామా 

వరమాణవో పహాపాదిమంత నె నె స్యరభ్యుపన మ్యంతే తస్తాత్తే జేపీ కారణ 

వంత _స్తద సక్షుయా సాలా అనిత్యాళ్చ చాన్ను వంతి. యచ్చ నిత్య త 

కారణం తేరు 
న 
ye 

౧ ౨౦ 
సడ శారణవన్నిత్య మితి (వై. అరి. ఆ౧ సూ ౧౧ 

పస్పెవం సత్వణుషు న సంభ వతి, ఉన పృకారణ కశాణరా నాము 

వష తావ వ్చేదకం కద్విరుద్ధం స్థూలత్వం కథం సాధ్యత ఇతి వేన్న, వాయుత్వ తేజ 

స్వాచేః వృథనవచ్చేదకళ్వాల్, న చావ, యోజకతా కారణశళూన్య క్వే నిత్వల్వే 

చాత్ర్తవృద్ఫూసాది మత్త్వాయోగాత్ . న చ తర్హి వాయుః కారణవానితి పృథక్” 

సాధనే రూ పాది హౌతూ నాం భా గాసిద్ధ నిభ వేఒపి సిద్ధసాధన తా స్యాదితి వాచ్యం, 

యత్ర, స్పర్శ స్త స్తత కారణం య శ్రే రూపం తత్స కారణమితి వ్యాప్తీగృవాకాలే వాయు 

త్వాద్యవచ్చే దేన సాధ్యసిద్ధ కభావాదితి భావః. వరమాణవో నిత్యాః స్త్వ సత్య 

కారణవత్త్వ్వదాత్యవదితి సర్చ్రవ్రిపతముస్థావ్య వి కేష్యాసిద్భ్యా దూషయతి యచ్చ 

నిత్యత్వఇతి. సత్త ్వంభావత్వం ప్రాగఖావని రాసార్థం నిత్యత్వ ప, తి షేధస్స ప్ర, వ తి యోగికకీ 

అభావళ్వాత్ ఘటాఖఫావవదితి నిత్యత్వస్వ క్వచిళ్సిద్ద కార్యమని త్యమితి నిశేషత$ 

కార్యే నిత్యత్వ వ, తి షేధాత్కారణభూతవరమాణువు. నిత్యత్వం సిద్ద ద్ధతు అన్యథా 

చతియోగ్యభావె ప్ర ప తివేధానువవ త్రిరితె కణాదో కృమనూ ద్యాన్యభానిక్యా దూష 

ఇక్లం పరమా౭ణబాూగనాం కారణకష్షం నిరాకృ్ఫళ్య నిరవయవత్వాదికం నిరా 

కర్తుమాహ. 

వె శేషికమతే జగత్కారణపరమాణూనాం రూ పాదినుత్త్వాల్  నిరనయవ తౌస్ట 



510. రత్నప్రభాభూషిల్కే శాంకర బ్రహనూ త్రభామ్యే [అ. ౨ 

కారణవత్తో (వవ శ్రే, యద వి నిత్య త ద్వితీయం కారణము క్షం. “అనిత్య 

మితి చ విశేషతః పతిమషెధా భావణింతి (వై.అర.ఆం.నూళ) తదవీ నావ 

శం పరమాణూనాం నిత త్యం సాథయలి,అసతి పొ యన్మీక్ కస్మెంశ్చి 

న్నిత్యే వస్తుని నిత్యళ న నఇఖస్పమాసో నోపవద్యలే న పునః పర 
మాణునిత్వత్వ మెవా పె వ్ తచ్చాస్వ్రైవ నిత్యం పరవమకారణం 

ద్ర 
WU ది థి 
స మాణాంతేర సిద్ద యూళ్ళ జ్ఞౌర్ట యోర్య్య్వవవా రావ తొరాత్ . యదవి 

| 5 య అ థి ( ఎ 1 

నిత్య ల్యే తృతయం కారణము. క్రం అవిద్యా చితి (వై.అరఆ౧ నూ) 

బుధ మణ అవ యాది న త న్న అరవ ఇ “In or బహు. నచగశబా వ్యవహారమా త్రైణ కస్య చిదర్భస్య ప్రగద్ధర్భివల, 

తద్య ద్యేవం నివ్రయేత సాం పరిదృళ్యమాన కా ర్య్వాణాం కారణా 

నాం ప్రత్య మెణాగ్రవాణమవి ద్యేతి, తతో ద పణుక నిత్య తా ప్యాప 

ద్యేత. శా ధ్ర సతీలి వి *మ్యేత త థావ్య నారణవ_త్హ మేవ 

నిత్య తానిమి_త్సమాప పతే, త్స్వ చ ప్రాగవో_కృత్యాత్ అవిద్యా శ వి 

పునరు క్టం సాం , అఖథావి కారణవిభాగాత్మా_రణవినాశా చ్చాన్యస్య 

తృతియస్య వినాళ హేతో రసంభ వోఒవిద్యా సా వరవమూణూనాం 

యతి--యదపీతి. కార్యే నిత్యత్వ వృతి షేధవ్యవవోరమంగీకృత్య బృవాణి ప్రతి 

యోగి వృ సిద్ధిరుత్తా, వస్తుకస్తు విశేషవ్యవహార ఏ వాసిద్ధః, కారణనిత్యత్వస్య ప్రమా 

ణాంత రేణ జ్జానం వినా కార్యమనిత్యమితి వృవహాఠరాయో గాది త్యావా న చ 

శబ్దేతి, యది ,పృమాణాంతరం కారణనిత్యల్వే స్యా శ్రదాయం వ్యవపహారస్పమూలో 

భవతి తతో మూలజ్ఞానాల్ ప్రాగ్వ శ్రవహారమాత్రాన్న వస్తుసిద్ధి। వలే యథవ్యవవోరా 

దప తల్సిద్ధి పృసంగాల్ , మూలానే కు తేనైవ విశేవసిద్ధేర్వ ్యవహారో వన్యాసవై 

యర్భ న్చమితి భావ, ఏవం పరమాణునిత్య త్వ కాణాదసూ శ్రద్వయం నిరస్య తృతీయం 
అగ న్ జభ గ అల్ల చ నిరస్య్టతి--యదపితి, నతామణూ నాం దృశ్యమాన స్థూల కార్యాణాం వ్ర ఈ 

కారణాజ్ఞానమవిద్యేతి యది నూత్రార్థః కర్త వృత్యతు కారణత్వం నిత్య కే బాతు 

స్వాత్, తన్న, ద్వగ్ధిణుశే వ్యఫిచా రాదిత్యర్థ 8, య ద్యారంభక ద్ర, వ్యశూన్యత్వం 

చాతువిశేషణం తదా విశేష్యవై యర్గ బ్రమావద్యెత ఫునరు క్తిశ్చే త్యాహా.._- అ ఖీళ్యా 
దినా. పరమాణవో నిత్యాః నాశ కానువలంభా దాత వదితి సూక్రార్థమాశంక లే-అథా 

పీతి, తంతాషద్నవ : > వ పీతి ంత్వాద్యవయ వానాం విభాగాన్నాశాద్వా వటాదినాళో దృష్టః కచ్చ ద్వయం 

ణంత్వనిత్యత్వవిపర్యయ8 సావయవశతాషదిః వ్ర ట్యేత, లోశే రూ-పాదివుుతః వటాజే 

స్తథా దర్శనాదిత్యర్థః. 



పా, ౨.] పర మాణుజగద కారణ తాషధిక రణమ్. 3. సూ. 
౧౬. 51 

నిత్యత్వం ఖ్యాపయలతితి వ్యాఖ్యా యత, నానళ్ స్థం వినశ్యద్వ సు 

ద్య్వాఫా మేవ “పాతు భాం వినంష్ట్రుమతక్ష త్రిగ్రి నియమా౭ఒ స్తే , సంయూ 

గనచివె హ్యూసెకస్మి ౦శ్వే ద దృవ్యె ద ప వ్యాంతరస్యారంభ కే. భ్యువ 

గమ్యమానే ఏత చేవం స్యాత్ , యడా ఇ శ్వపా సవిశేషం సామానార్టి 

త్స కం కారగణం వి శేవవదవస్థాంత రమాపద్యమాన మారంభ కమభ్యుప 

గమ్యతే తదా ఘృత కాఠిన్యవిలయనవన్యా రృ ర బ్రవస్థావిలయ నేనావీ 

వినాళ ఉపపద్వ తే, తస్తాదూ పాదిమకత్ర్యత్ స్యాదభి ప్రేతవిర్యయః 
లో 6 

వరమాణూనామ్, తస్తాదప్యనుపపన్నః పరమాణు కానణవాద।? 

నూ. ఉభయభథా చ దోషాల్. ౧౬. 

గంధరసరూవస్పర్శగుణా స్థూలా పృథివీ, రూపరనప్పర్శగుణా 

స్ఫూక్తూ ఆమ, రూవస్పర్శగుణం సూతతరం తేజః, స్పర్శగుణస్పూ్ష 

తమో వాయురి ల్యేవ మేతాని చత్వారి భూ తాన్యుపచి తావచితగుణాని 
rr.) 

నిరవయవాణూ నాం సా నీతి నిత్యత్వమిత్యర్ల 8. వరిణామువాదనూ, ఢీ త్యాణూ నాం 

ఆం థి CC 

నాశకం కించిక్సంభవతీతి వవిహూరతి--- చేతి. అవయవానాం సంయోగేన ద దృవ్యాంత 

రోత్ప ల్లిరారంభ ఇతి యది మతం స్యా త్తదా ద (ద వ్యవినాళో చ్యాభ్యామే వేలి నియ 

మస్స్య్యాన్నారం భే మానమ స్తీ సంయు శ్రతంక్వన్భపటా దర్శనాదశ కఠ కారణమేవ స్వతో 

నిర శేషం వి శేషవదవస్థాత్య నా కార్యమిత్యనుభ వబలా దా స్టైయం. తథా చాఃజఖా నామవ్య 

విద్యాపరిణామరూ పాణాం (వ్రళయనిమి తేన కాలాదినా పిండాత్యకస్వరూ వతిరో భా వేన 

కారణభ వావ త్తిర్వి నాశ ఉవపద్య తే, య థాగ్ని సంవర్కా_ద్ధ్య ఏత కాఠిన్యమవయనం యో 

గస్యావయవానాం చ నాశం విశ్చైవ లీయతే కద్వల్, న చ కాకిన్యస్య సంయోగ 

విశేష బ్వేన గుణత్వా ద్ద)వ్యనా శేఒను దావారణక్వమి తి శంక్యం, గుణనద్ద )వ్యస్వాసి 

కతశ్చిద్వి నాశ ఇశ్యం శేనో దాహరణాద్దుణవరి ఫె హాయాశ్చాతం త, తాల్ . వస్తుకేన్తు 

ఘృతం కఠినం (దృ వ్యమిత్యనుస్యూతస్భుతవరిణామ వి శేవో ద్ర వ్యమేవ కాఠిన్సం, న చ 

దృవ్య ల్వేఒప్యవయవవిభా గాదేవ కస్ట నాశ ఇతి వాచ్యం, న్ఫుతస్ట వరిణామిన నిక 

తేన విఖెగాసంభవాల్ , పరమాణు కాఠిన్యనాశే తదసంభ వాచ్చేతి భొవ$ కించ 

వృళయే “నానీ దజో నాన్యత్కిం దనే” త్యణనా నాం నాశ సిద్ధిః, తస్తాన్న "చేసాం 

వరమకారణత్వ మిత్యువనంహారతి శ సాది తలి, 
పాలీ 

౧౬. యద్యస్తాదధికగుణవ త్త త్తసాత్ స్థూలమితి వ్యా ప్పిమక్హ్వా వికల్పయతి-.. 
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లనూశ.నూ 
— 2 LE 

Gi సూ సూశ్మతమతారతమ్యా సేతాని చలోశే లతం 

తే, తదషత్న్సర మాణవోఒవ్యుపచి ఆ "వచితీగు ణాః, క్ బ్చే రన్న వా, ఉభ 

యశావి చ దోహినుషంగోఒవరివహోర్యవవ స్యాత్ . కల్ప మానే తావ 

దువచితాపచితగుణ ల్యే ఉపచితగుణానాం మూర్తు స్రపచయాదపరమా 

ణుతేషపృసంగ 8. నబూంత రెణావీ మూర్తు వ్రపదయం గుణో పచయోభవ 

తత్ఫు చేత. కా ర్వేషం భూ తేషు గుణోవచయే మరా రు స్థిహనయదర్శ 

నాత్ . అక ల్బ ్ వమానే తూవచితావచితగుణ తే వరమాణుత్వనామ్య 

సీదయే యది తావత్స ర ఏకి కగుణా వవ కల్పేరరక౯కా తత 'నజన 
థి వ = న ల్ 

స్పర్శస్యోవలస్థిన్న స్యాత్, అప్పు రరూవస్పన్శ యోకి పృథి వ్యాం చ రన 

రాపస్పర్మానాం, కారణగుణవూర్వక త్యాత్కార్యగుణానామ్, అథ 

స్వ చతుర్దుణా ఏవ కల్పే కరక తతోఒప్ప (పి గంధస్యోవలస్టిన్సా స 

త్రెజసీ గంధర సయో రాషయా చ గంధరూవరసానామ్, న చైవం 

దృశ్వ తే. తస్తాదప్యనువవన్నః పరమాణు కారణవాదః. న్ వై | 
ఒహ అద ల వ క -చు 
సా అపరి గ్రృహాచ్చాత్యేంతెమన బవ. ౧౭. 

పృథానశారణచాదో వేదవిద్భిర పి వె శ్చిన్నన్వాదిఖిస్పత్కార్యు 

వద్వ ఏలి. పార్థివః వరమాణురధిక్షగుణ స్తత ఏకె కన్యూనగుణా జళాదివరమాణవ ఇతి 

కల్పనలే న వా, అట్యే దోషమాహ--కల్ప్య్యమానఇతి. మూర్తు స్రవచయాల్ స్టెల్యా 

దిత్యర్థః. పార్టివోఒణురా ప్యాల్ స్టా ల$ అధికగుణశ్యాష్థ్రటవది ల్యేవం, ప్ర యూ కృవ్యం 

అ వ, యోజకత్వం నిరన్యతి---న చాంకశే ణేతి. దృష్ట్రవిరో ధస్సా్యాదితి భావః నేతి 

వే సర్వేషపామణూ నాం సామ్యార్థ మే వై కగుణకత్వం వా స్యాచ్చుతుర్లు ఆక త్వం చా 

ఉభయణభాపి దోషమావాఅకల్ప మాచేత త్యాదినా. 

వ్ J ద WD ౧౭. న శేవలమనువాదస్యాయు క్త త్వాదు పేకు కింతు శిష్టబహిష్కృవ త్వాత్ 

ర్రంథతో ఒర్జ తశ్చాగ్రావ్యాత్వమి త్యాహ- -అపర్శి్య హా నుతి. చ కారార్థం వృవంచ 

కిం చ= 

-వె శేషికమ లే పరమాణవః 'కిముపచితానుపచికగుణాత్య కా8 కల్ప న్రంలేన వా 

ఆద్యే, అణుత్వనస్యాఘాత9, ఊఉపచి తానుపచితగుణాత్యకవృథివ్యా దే$ స్వరూపోవచయ 

దర్శనాత్. ద్వితీయ, తత్కార్యవృథివ్యాదిమ రూ పొద్యనువలమృ వృసంగ ఇతి ఉభయ 

థాపి దోషాదనువపన్నః పరమాణుకారణవాద$ః 
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త్యాద్యంశోపజీవనా భి స్త్రాయేణో పని బద్ధః, అయం తు వరమాణుకారణ 

వాదో న ైశ్చిదపి శః శేనచిదప్యం శెన పరిగృహిత ప్రత్య త్యంత 

మేవానాదరణ్ యో వేదవాదిఖిః అవీచ వై శెషికా_స్తం త్రార్థభూఆా౯ 

పుట్పదాన్థాక్ ద్రవ్యగుణకర్మ సామాన్యవి శేపషసమవాయా ఖ్యానత్యంత 

ఫిన్నా౯ భిన్న లత. శానభ్యువగ చృంతి, యథా మనుహ్యాఒళ్వళ్ళళ ఇతి, 

తశాత(ం చాభ్యువగవన్వు తద్విరుద్ధం ద్ర వ్యాధినత్వ్యం సేహాణామభ్యువ 

గ చ్చంతి ధర్హాంతరమ్, తన్నో పపద్య లె, నథధమృ్మృయథాహా లో శే శశకుళ 

పలాశ ప్రభృతినామత్యంతభిన్నా నాం సతాం నేత రేత రాధీనత(ం ఛ వతి, 

ఏవం దృవ్యాదీనామప్యతరంత భిన్న త్వానైష్నవ ద్ర, వ్యాథనత్వం గుణా 

దీనాం భవితుమర్హతి, అథ చ భవతి ద్ర వ్యాథినత్వం గుణాదీనామ్, 

తతో ద్రువ్వుభ" వి భావాత్ దృవా్యాభావే బాభావాత్ దృవ మేవ 

సంస్థానాడిభే దాద నేక శబ్ద పృ త్యయభాగ్భవతి. యథా చేవద త్తవకవవ 

సన్నవస్థాంతర యో గాద నేక శబ్ద ప్రత్యయ భా గ్భవతి తద్యత్ . తథా సతి 

యితుముప క్రమ లే--అపివేతి. అత్యంత భేదజ్జూపకమాహా---ఖిన్నలత్ణానీతి. ద్రవ్య 

గణకర్శణాం ద్రవ్యత్వగుణత్వకర్యత్వజాత యో, లకణాని గుణ్యా శయ త్వాద్యు పాధయో 

వ్యా నిద్దణల్వే నతి జాతిమద్యక్రియత్వం గుణలత్షణం, సంయోగవిభాగయోర్నిర పేత 
కారణం కర్త, నిత్య మేక మ చేకసమ వేశం సామాన్యం, నిశ్య ద, వ్యవృ త్తయో౭న్న్యా 

విశేపా9, నిత్యసంబంధస్పమ వాయ ఇతి భిన్నాని లకుణాని, తెక్మిథోఒళ్యంత భేదనిద్ది 

రిత్యర్ణః. తథాత్వమత్యంతభఖిన్నత్వం- తేన విరుద్ధం థర్తాంతరం ధర్మ భరి భావః గుణాదయో 

న ద్రృవ్యధర్తాస్సు 8 తతోఒత్యంతభిన్న త్వాచ్భ శకుళాది వదిత్యర్థ 8. ఛశేజే బాధకమువ 

న్యస్యా భేదమావాఆధ చ భవతీతి. గుణాదిషు తదధీనత్వం తావదన్వయవ్యలి"లేక 

సిద్దం, తథాచ గుణావమయో (ద వ్యాఖిన్నా3, దృవ్యాధీన త్వాల్ , యద్య స్థాద్భిన్నం 

కన్న తడధీనం యథా కశ భిన్న 8 కుళ ఇత్యర్థః. అభేచే ద్రవ్యం గుణాఇతి శబ్ద పృత్యయ 

"భేద? కథం తత్రావా ద వ్యమితి. కల్పిత భేదో=_ష్య స్తీళ్యాశయః. అన్య భా౭_శ్య న 

"భేదవదత్యంతా ఛే దే౭_పి ధర ధరి త్వాయోగాదితి మంతవ్యం. అస్తు గుణాదీనాం ద్రవ్య 

తాదాక్శ సమితి వదంతం తార్కి_కమన్యం వ, త్యాహ--ళథాసతీతి. సాంఖా్యేఇ౬ త్ర 
లా 

అప్ చ 

పరమా ద దస గ్ర ఆం ల ‘5 = జగ వ ణు కారంణవా స కేన చిదవ్యం చ్చే ,కెశ్చిదపి పై అవర్మిగృహోల్ కత్తా 

గ్ 
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సంగస్ప నీ ద్ధాంతవిరోధ క్చాప ద్యెయా తము. నన్న 

ర ధూమన్యాగ్న వ్రైథీనత్వం దృళ్వ లే, సత్వం రృ 

న టంత 
శ్రాగ్ని ధూమ యోరన్యత్వం నిక్సీయత్కే ఇహతు 

రోహిణీ ధేనుర్నీ లముత్పలమితి “ద వర్ణినైసివ తస్యతేస్య 

తేన తేన వివేవేణ వతీయమానకా(నెషన దవ్వగుణయోరగి చైష్నన ద్రవ్య క 
గా జం జ ox 2 | ళ్ ట్ భూమయోరవ ల పృలతిక యు, తన్యిద్ద , వ్యార్మక లా గుణస్వ. ఏలేన 

| ఎవసవమవాయూానాం ద్ర, వ్యాత్మక ఆ వ్యాఖా్వాతా.గుణా 

నాం ద్ర వ్యాథనత్వం ద్రువ్యగుణ యోరకయుతసిద్ధ త్వాడితియ ద్యు చ్యేక, 

తత్పునర యుతసిద్ధత్వమప్పథ గ త్వం వా స్యాదపవృథ క్కా-లత్వం వా 

అవృథక్స్యఫానత్వం వా, సర్వథావీ నోపపద్య లె. అవృథ గ్లే కే 

తావత్ స్వాభ్యుపగ మో నిరుభ్యేత, కథమ్, తం తాషరబ్దో హి వటః 

తంతుదేశోఒభ్యువగమ్య తే న తు వటదేశళః, పటస్వు తు గుణాః శుక్ల 

త్యాదయః వట చేశా అభ్యువగమ్యుం ల న తంతుదేశాః గా చావు! 

“దృవ్యాణి దృ వ్యాంతరమారభ తే గుణాశ్స గుణాంతర మితి 

(వై. అ౧.ఆ౧.సూ ౧౦ తంతవో హా కారణ ద్ర వ్యాణ కారస్థి 

ద్రవ్యం వటవమూరభంల్తే తంతుగ తాళ్ళ గుణాళ్ళుక్ష ఆ్య్యాదయః కార్య 

దృ్కమ్యే పశు శుక్ట త్యాదిగుణాంతర మారభ ంతబతి హా తేఒభ్యుప 

గచ్చంతి. నోఒభ్యువగ మో ద్ర వస్టిగుణ యోరప్ఫృథ గై త్వఒభ్యుపగమ్వు 

-వేదాంతీ రా! యద్వా , కాపీలన్యాప్ ఆా చాత్త్య నిం సిద్దాంత ఇతి సాంఖ్వ 

గ్రృవాణం,. యద్యపి తదధీనత్వం తద్ధర్శత్వం తచ్చ భూమే నాస్థీ అగ్నిం వినాప్ 

భావాజ్, తథాపి తత్కార్యత్వం తదథీనత్వం మత్వా వ్యభిచారం శంక లె.-నన్వితి, 

శార్యకమన్య శం చాంగీకరోతి._-సత్యమితి. తథాపి తాదాస్తే ర (వ, తీయమాన 

న్న సౌతో'ర్నివక్నీకత్యాన్న వ యః అన్న షే వ త్వస్య బా ఏవతీకత్వాన్న వ్యభిచార ఇత్యాశయ$ః అన్య "వా రన్యథాసీద్ధిమా 

ంక శే గుణాదీనామితి. గుణాదీనాం ద, వ్యేణా భెదాభా వేపి అయుకతసిద్ధ కేన 

కాదాత్య వివ తీ తిసిద్ధింళ్యర్థం- దూషయితుం వికల్పయలి---తత్పునరితి. ₹ "క్ష్సన్య పటు 

ఎష్ట తాల్ వటస్య తంతుదేశ తాల్ పట* "క్ల స్టియారపృథ గేశ త్వాభా వాచ్చుక్టః పట 

ఇతి సామా నాధికరణ్య ప్ర తీతిర్న _స్యాదిత్యాద్యం దూషయతి.__ అవ్భథ గ్రేశత్వఇతి, 

కాణాదం సూ త్రద్వయం బ్యాచషేకంకవో హీతి. స్వభావో హి స్వరూపం తే 
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మానసే బాధ్యత. అథాపృథ క్కా_లక్వమయుతనిద్ధత్వము శ్యత్, సవ 

దతీణయోరపీ గోవిషాణ యోరయుతనిద్ధత్వం బై ప్రస జిత. అప థక్స ఏ 

భావ ర్వత్వయుత నీద్ద త న ద్రవ్యసుణయాకాత్తే భేదస్సంభ వతి, తేస 

తాదా త్వైనైవ ప ప్రతీయమానశత్యాత . యుతసిద్ధ రాగాస్పంబంభస్సం యా 

గొ ఒయుతనిడ్ధ యెరాస్తు సవమమౌయి వ్రత్వయమభ్యువగ మూ క 

చెపాం, హ్రాక్సిద్దస్య కా ర్యా త్కార ణస్యాయుతా త్యానుపప 

వ. 
అథా థాన్వ కళా వేప వాయమభ్యుపగమస్సా ఎ ప్రదయుతినె స 'కార్వస న్ 

కారణేన సంబంధస్పమవాయ ఇతి. ఏవమవి ప్రాగసీద్ద స్యాల స్ట "తృకన్య 

కారిన స్ కారచేన సంబంథో నోపవద్యేత ద్యయాయ _త్త ఆన్వత్సంబంధ 
నం! 

స్య. సీద్గం భూత్యా సంబధ్యతే వ్రత చెతి, ప్రాక్కారణసంబం థా 

త్కార్యస్య సిద్దావథ్యే పగమ్యమానాయామయులద్ధ్య భా వాతా కర 

కారణ యోస్పం యాగ విభాగ: న విద్యేలే ప్రతెదము క్ష కం దురు క్షం 

స్వాత్ . యథా బి వోత్సన్న మా త్రనౌనిక్కి యస్య కార్యద్ర, SS న 

భిరాకాశౌదిఫిర ర్ల )వ్య్యాంతేరై తై స్పంబంధస్సం యోగ వ వాభ్యుపగమ్య తే 

సమవాయ,, ఏవం కారణ దృ వక్టిణాపి సంబంథస్నం యోగ ఏవ సత్ 

గ 

న సమవాయః్క,, నావి నింయాగన్య సమవాయస్య వా సంబంధన్య 

స్యావృథగ్తై స్షాస్య దిష్టా ఇదసిద్ధిం ఆ సృహ అఆప్ఫృథక్స ఏభౌవత్వ ఇతి_అభేదే యుక్తి 

మాహః---త స్యేతింగుకా స్యేత్యర్ణః వవం షట్ప దార్థా అత్యంతఖిన్నా ఇతి సిద్ధాంత" =౭ను 

ఛవఏిరో ఛేన దూషిక3---నిహ్ధైంతాంతరం దూషయటిెం యుకసిద్ద యోరితె. అయుతసిద్ధ 

త్వం కిముభ యోరు ఆాన్యతరస్య, నాద్య ఇ తస్బాహ--ప్రాగిల. ది రీయమాశంక్య మూవ 

యతి----అ ఛే త్యాదినా. కారణన్య పృఫిృద్ధ కషి కార్యము పృథశ్సద్ధమిత్యు శ 

ముపేత్య క్ ధర పిద్దస్య వేతి వికల్సా గద్యం దూవయితాష. ద్వితీయం 

స వయోః ప్రా సంయోగ కకక 

పటయోరప్ “సంయోగాప త్రింత్వపసిదాంతస్సా సద్ క్యర్భః సద్యో జాతవటనృ , కియా 

భావాత్క_భం సంయోగ స్పత్రాహ జాయ లి. కంచ నీబంధస్యాని సంబం భేజనవస్థానా 

దసంబంధస్యానియామక త్వాక్సంబంధో ఒప దు గ్నిరూవ వ ఇ త్యాహనాపీతి. సంబంధ 

కృంతమన పుకు క్రేయోళి భం క ర్త వ్యూ అతో వై "సట క్ర రాదాంతో భ్రైంతిమూ *ల 
ఆ య 

వతి సీదమ్, 
య 



516 రత్న పృభాభూపి. తే, కాంకర బహానూ త్ర భామ్యు [అ. ౨. 

సంబంధివ్యతి రశ రా న్స్త్వే కించిత్స్రమాణమ న్వ్ గుం సంబంధిశే బవ ప పతయ 

వ్యతి “రేశేణ సంయోగసినువాయకోబ్ద ప్ర త్యయదర్శనా త్త యో స్తీత్య 

మితి చేన్న, ఏకతేరంపి స్వరూవబాహ్యురూపా వేషతయాఒ నేకళబ్ద 

పృత్యయదర్శనాత్. యశై కో విసకాదేవదతో లోే సరాపం సంబంధి 
చభూవం నా వెయ్యో నిక శబ్ద ప్రత్యయభాగ్భవతి మనుహ్యో బాహా 

(J 

శతి యో నదాన్యై బాలో యువా స్థవిరః పితా వుత్రః పాత్రో 

భ్రాతా జామా తేతి. యథా చై కావి సతీ శేఖా స్థానాన్య స లన నివిళ్ 

మానా పకదళళతసహ స్రా నిశబ్ద ప్రత్యయ భేదమను భవతి, తథాసంబంథి 

నో రేవ సంబంధిశోబ్దప్ర త్య యవ వ్రత రే కేణ సంయోగసమవాయళ బ్ద 

పృత్టయార్హ్డ తం న తం కన స్ట స్ట్త్యన, స్త సలద్ధిలతణ 

చా _ప్పస్యానుపల ర భావా వ_స్ట్వ్వంతరస్య. నావి సంబంధివిషయ లప్ప 

సంబంధశబ్ద ప్రత్యయ యో; సంతేతభావ పృసం ంగక్కి స్వరూవ బొవ్వా 

దే a = గ రూ పొ పక్షుయత్యుక్లో _త్తీరత్వాతి , తారా ణాషతమనసామషప్ప దశ త్వా 

న్న సం యోగస్పంభ వతి, వ్రదెళవత్ొ 

ద, వ్యూంత రేణ సంయోగదర్శనాత్ . కల్పితాః ప్ర 
ఈ” లి ల 

> ౬౦ 

వ్యస్థ న 'దేశవ తె 
(WW 

ప్పదేశా అణ్యాత్మమన 

స్పంబంధిఫిన్న 8, తద్విల తణశబ్దధీగమ్య త్వాద్వ స్త ఏంతరవదితి శంక లేనంబంధీతి* 

కల్పిత భేదసాధ నే సిద్ధసాధనళా, వస్తు భేదసాధ చే తు వ్యభిచార ఇతి సమాధథత్త-_-నెక 

"ల్వేఒపీతి. స్వరూ] హే మనుహ్యాదిశబ్దభిగేవ ఫుత్రాద్య పేతయా పితే త్యాదివిలత్షణశబ్ద 

ధీగమ్యో భవతి న చ భిద్యత ఇతి వ్యఖీచారఇత్యర్థ 8. 

విలతణశబ్దధీగమ్య తె "ఏది త్యువలబ్ధినుటి తేన 

ద 
గ 

ఫలితమాహ----ఇత్యువల్టతి. 

లతణేన లింగేన ప్రావ్తసృ వస్త్వ్వంతరస్య 

సంయోగా దే; సంబంధివ్యతి శేశేణానుపల ట్టేరఖావో నిశ్సీయత ఇత్యర్థః న వ్యాంగులి 

ద్వయస్య మైరంతర్యాతినేకేణ సంయోగ " ఉపలభ్య ₹ తె సమవాయస్తు ఛో కస్యాపి క్వచి 

దప్ఫునుళవమారో హయితీతి భావః, సంబంధస్య సంబంథ్య భే దే సంబంధినస్సదా 

సత్వాల్ సర్వదా సంబఎధబుద్ధి ప్ర సంగ ఇతి శంకాం నిషేధతి--నాపీతి. వరాపేే 

శ్షయా మై రంత ర్యావస్థాయామంగుళ్యోః రూపీణోశ్చు సంబంధధీర్న స్వత ఇత్యు క్ష 
ఖ్యర్థం. పూర్వం పరమాణ్యోోః సంయోగనిరా సేన ద్వ్యణ కాదిసృృషిర్నిరస్తా సంవ త్స 

్యవదాత్ర నాడెణూనాం సంయోసగో 2_ణువు శ్ ,యాహాతురాత్ర త మనసోస్పంధోరా 

బుస్థ్యాద్యసమ చాయి కారణం లేద్ద షయం నరనృతి= కథా౭ణ్యాలే రం నిర జ 

ఎ కల్పీతవ్ర 'జేశవత్షమతి,ప ప్రనంగాఖ్యవోషాంతరం వక్తుంపునరు వయ తి----కల్పి తా 8 
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సాం ఛవిష్యంతితి చేన్న, అవిద్య మానార్థకల్పనా యాం స ర్వార్థనీద్ధి 

పృసంగాత్ , వయా నేవావిద్యమానొ విరుద్ధోఒవిరుద్ధా వాఒర్థః కల్చ 

నీయో నాతో2ిక ఇతి నియమే సూత్వభా వాత క ల్పనాయాళ్ళ్చ 

సాయ త్తత్యాక్ , వభూతత్వసంభ వాచ్చ. న చ వై శేపి3ైః కల్పి తెేభ్య 

షడ్భ్యః వదా స్టేభ్యోఒ న్యెఒధికాః శ్త్రం సహస్రం వార్దా న కల్ప 

యితేవ్యా ప్రతి స్వారకో సాకు, తస్తాద్భనస్మే యస్కై 

చతె త త్తత్చిద్ద్య త, కశ్చిత్ కృపాళుః ప్రాణినాం దుఃఖబవాుళే 

స్పంసారఏవ మభూదితి కలయక, అన్నో ప వా వ్యాసని ముకానామపి 

పునరుత్చ త్తిం కల్పయేత్ , క_స్తయోర్ని వారకస్స్వాత్ . కించాన్యద్దా( 

భాం పరమాణు భారం నిరవయ వా భాం సావయవస్య ద్య్య్యృణుక స్యా 

కాశేనేవ సం పూనువవ లిపి న హో కాశ స్య సృభివ్యాల నాం చ జతు 

కాష్ట్రవత్. సం పో న , కార్య కారణ ద్ర, వయోరా శ్రీ నీతా శ్  యుభావో 

ఒన్యథా నోపపద్యతవత్యవళ్ ష్టం క ల్చ్వ్రసృవ వాయతి చేస్న, బత రత 

రాశ్రయత్యాత్ . కార్య కారణ యోర్ష్మి భేదసీద్ధా వా శ్రీ తౌ శ్ర యభావ 

నీదిరా శి తాళ యభావనీదా చ త యో ర్భేదనీద్ధిః కుండ బదరవదితిత రేత 
ఢం UJ లో య 

x మ్ ద ద న్ా నొ రాళశ్ర్రయతా స్యాత్. నహీ “కా ఫ్ర కారణ యూ ర్భెద ఆకితాకయ 

ఇతి. కల్పనామూలా ఊహి తార్భాస్సంతో=సంతో వా, ద్వితీయే న సంయోగ నిద్ధిః 

శా శ వ వ నా 3 RC నా స్వస్వాభావయో నేక్యత వృత్తవ ద కానత్త్వాల్ అడే తు హమాల్రైణ సర్వార్థ 

సిద్ధి ప్రసంగకి, డోహా హాస్య స్వాధీనత్వాత్ వభూతత్వం నిరవథత్వం తత్సంభి వా చ్చెత్యర్థ 5. 

యద్యూ వా శర్వ సిద్ధి స్తదా వదార్థ బంధ ము _క్తినియమా లుప్యేరన్ని త్యావహా= న చెత్యా 

దినా. సంయోగం దూవయిత్వా సమవాయం దూషయళతి---కించాన్యదితి. తేన్ల సై 

దూవణాంతరము చ్యత ఇత్యర్త 8. సంశ్లేవస్ఫం గ పహా$, యత వకాశకర సేన వావరాకర ణం 
® లా లో య చా 0 

తస్యానువప త్తిరిశ్యర్థ 8. ద్వ స్రణుకం నిరవయ వాసమవేతం, సావయవత్వాదా కాశానము 

వేతభూచివదితి భౌవక, నను ద్వ స్థిణుకస్యాసమ వేళల్వ తదా శిళత్వం న స్యాల్, 

సంబంధం వినా తదయోగాత్, న చ గంయో గాదా శ్రి తకం కార్య ద్ర వ్యన్య 

(పకృ త్యా సంయోగాదితి శంక జే కార్యేతి వ వ కృతివికారయార 'భేదా దాః శృయా 

ద్ద శ్రేయ వెనువపత్తిరి పై చేతి పరిహారతి-__ నేతి. ఛదా త్రీ ద్భావఇతె వద౦తం (మ అహ 

ఇకేశేకరా క్రయ “చితి. కథం తర్జి కార్యన్య కారణా శ్రి కక్వద్యవవోరః కల్సిత 



ర్18 రత్న ప్రఖాభూషి లె, శాంకర బహాసూత్రఛాప్యే [అ. ౨ 

భావో వా వేదాంత వాదిఖిరభ్యువగమ్య శె, కారణసైైవ సంస్థాన 

స్ 4. న్న క్యా ఇల = క 5 ww అ మా త్రం కార్యమిత్యభ్యువగ మాత , కించాన్యఆ . పరమాణూనాం వరి 

చ్చిన్న తాత యావతో దిశః సడప్టా దళ వా కావద్భిరవయవై సావ 

యవా_స్పెస్యుః. సావయవత్యాద నిత్యా స్బెతి నిత్య తనిరవయన త్యాళ్యు 

వగ మో బా భ్యేత. యాం_స్లం దిగ్భోద భేదిన్ఒనయవా౯ా కల్పయని 
దం or అరా ప en క ఆకా ఇ యా తఏవ మమ వవమాణవలతి చెన్న, సఘ్టూలనూత్మ ఆ రతమ్యు క, మెణాపరవు 

రేం నాం “౧౫ ల గాద గ కారణాది(నాశి వవతైః, యథా పృథివీ దష్భణు కాద్య చేతు యా స్థూల 

తమా న స్టుభూ తాపి వినళ్యత తతసూత్షం నూత్షుతరం చ వృథి వ్యెక 

జాతీయకం వినళ్వతి, తతో దష్భషణుకం, తథా పరమాణవో౭_పీ పృథి 

ప్యెక జాతలయక త్వాద్విస* సరియుః. వినశళ్యంతో 'ఒవ్యవయనవిభాగోనై వ 

విసళ్యంలతి చేత్, నాయం దోస యతో ఘృత కాఠిన్యవిలయనవద కి 

వినాశొవవ త్తిమవో చామ. యథా హీ ఘృతసువ క్రాదినామవిఛజ్వ 

భి దాది త్యాహ---కారణనై వేతి. వపరమాణూనారి నిరవయవత్వమస్యయు క్షమి 

త్యావా=కించేతి, పరమాణవస్సావయవాః అల్బత్వాత్ ఘుటవల్క్ వివమే తేషాం 
rt అర హా జ్ ది గృ దావధిక్వం న స్యాదాత్మ వదిత్యర్థః, నను వరమాణ్వ పేతయా యోజఒయం ప్రాచీ 

దత్సీ, ణే త్యాదిది గ్భేదవ్యవవోర స్తదవధిత్వేన యేఒవయవాస్త్వయోచ్యంలే తనీవ మమ 

పరమాణావ స్తే-పీ సావయచాజ్ళ్చే శ్రదవయచా నీవేల్యేవం యశః వరం న విభొగస్సవీవ 

నిరవయవ!$ పరమాణురితి శంక లేయాంస్తమితి. పరిహరతి-.-నస్టూలేతి. అయ 

మర్భః యతృ్సర్వాత్మ నా విభాగాయోగ్యం వస్తు స పరమాణురితి యద్యు చ్యెశ కర్త 

బ్రహ్మణవివ పరమా ణుసంజ్ఞా కతా స్యాత్ తదన్యస్యాల్పన్య దిగ్విఫొ గార్ల త్వనావ 

యవవిభాగావశ్యంభావాల్, యది పృథివ్యాదిజాతీయాల్పపరిమాణవి శౌ ంతిభూమి 

ర్యస్ప పరమాణురిత్యుచ్యెత తరి తస్య న మూల కారణత్వం, వినాళి త్వ్వాల్ ఫఘుటవత్ _ 

నచ చాత్వసిద్ధిః, అణవో వినాళిన8, వృథివ్యాదిజాతీయ త్వాత్ , భుటవదితి సాధనా 

గత. సం చ తి నిరవయవ ద ద, వ్యసన్య నాశ వాత్వభావాదాత్త వదవినాశ ఇ త్యాశంకస్ట్ర 

ారో్ట క్షం పరిహారం సారయతి-_ వినశ్యంత ఇత్యాది నా, బవ్వోతిరి క్ర స్యాజ్ఞానిక త్వా 

వ్యన్య నిరవయవక్వ మసిద్ధం నిమిత్తాదృష్టాదినాశాద్వినాశ3 పృళయే "నంఛవతి, 

యుక్తా జ్ఞానాదకజ్డాననా "శే. తత్క్యార్యాజణునాశనంభవ ఇతి 'భావణ యదుక్తం 



పా. ౨.] పరమాణుజగ ద కారణ త్యాధికరణమ్. 3. నూ, ౧౭. 519 

మానావయవానామవ్యగ్నీ సం యోగాద్ద /వభా వాపా త్వా కాశిన్యవినా 

శో భవతి వవం పరమాణూనాముకి సరమ కారణభా వాపతా మ. మరా ర్వార్టి 

చివినాశో భవిష్యతి, తథా కార్యారంభొ ఒవీ నావయవసంయోగినై వ 

కేవ లేన భవతి, మకజలాదీనామంత రేణాప్యవయవసం యో గాంతరం 

దధి హిమాడి కార్యారంభ దర్శనాత్ , తదేవమసారతరతర్క..సంద్భబ్బత్యా 

దీ క (ర కారణ శ్రుతివిరుద్ద త్వాచ్చుతి ప్ర కవ హౌ మైళ్చి వై Ez ర్మనాషదిభరప పరి గృహీ 

తత్యాదత్యంత మెవాన Etna వరమాణుకారణవా దే కా ర్యాఒ౬ఒ ని క్రొ 
త 

343 శే యో2౭రిఫిరితి వాక్య శేషః. రః శె, 

యతా) ర్య దృ వ్యం తత్సం యోగసచివానేకధ, వ్యారబ్బమితి కన్నే తా్టానా. తథ్రా 

కార్యారంభో౭పీతి, చైవల్యం ప్రాధాన్యం కార్య్యద్ర, ద వ్యస్థితావపి హాళు తాజ్ నంయో 

2 

గస్య శీ రారంభకసం యోగాద్ద భ్యారంభకం న సంయోగాంతరం, తథా చ దధ్యాదౌ 

వ్యళిచా రాన్న వ్యా ప్రిరిత్యర్థ: కించ య త్కార్య ద్రవ్యం తద్ద) వ్యారభ్యమి ల్యేన వ్యాప్తి 

రన్తు లాఘవాన్న తు సంయోగసచివస్వన్యూనపరిమాణా శేక దృ చ్యారభ్యమి తి గారవా 

పొకాదిర్గ విసృత దుకూలారబరళజ్లైా న్యూనవరిమాణాయాం వ్యభఫిచారాచ్చ. నచ 
దిఖి ౫ థి జ 

రజ్జుర్న ద, వ్యాంకరమితి వాచ్యం, అవయవిమ్మాక్ర విస్థవా పౌతాల్. కించ నిరవయవ 

దృవ్యక్వనై గ్రకాత్మృవృ త్తిల్వే లాఘవాన్న నిరవయ వా నేకాణుసిద్ధి. య త్త ్వణుత్వ 

౧ సో శ నీ తారతమ్యవి శ్రాంతిభూమి ల్వేన శళ్సిస్థిరితి, తన్న, వ్ర్యణుక ల్వేనో క్ష త్రుటివి శ్రాం లేం, 

న చ తవీవ ల్రుటినామానో జగచ్చేతవ ఇతి వాచ్యం. వృథీవీత్వాపినా సావయవ త్వా 

నికగత(యారనుమాగాత్ . నచావయవత 2 క౦చిదిశాంతె వరమాణుసీది ప్పక్షయారనుమానా వన్య క్వచిద్విశ్రాం ణుసీద్దిః అవిశ్రాం 

తొవనవ నేతి వాచ్యం. మాయాయాం బ్రహ్మణి చావయవత్వవి శాంతిసంభ వాల్. 

ఆగో ర కించిదణుసద్భావే వృమాణం, నిరరయవానాం సంయోగనమ వాయ యోర 

సంఛవాత్ సమ వేతద్వ న్రిణుకాద్యారంభక త్వాయోగ ఇత్యాది బాధకము క్షమేవ. సంప్ప 

తి 'అపర్మిస వో చ్చేతి సూత వాక్య శేషం పూరయిన్న ధికరణార్గ మువసృహార తిక చేవ 

మితి---కస్థా ద్భాంతిమూ లేన వై శేషికమ తేన వేదాంత తాత్పర్యస్యావికోధ ఇతి సిద్ధమ్. 

ఇతి తృతీయాధికరణమ్. 



రలి౦ రత్న ప్ర భాభూపి. తే, శాంకర బ్రహనూ త్ర భామ్వే  [అ. ౨. 

ఇఒ 

/ 

సూ. సముదాయ ఉభయహాతువె౭పి 

తేద ప్రాప్తి, గారా, 

వై శెషికరాద్ధాంతో దురు _క్రియో గా బ్వేదవిరో థాచ్చిష్టావరి 
గ్రృవోచ్చ నా వేతుతవ్యఇత్యు_క్షమ్, సా ఒర్థవై నాళిక తి వై నాశికత(సా 

మాత సర్వవై నాళిక రాద్ధాంతో నత రామ వేతీతవ్యుబతీదమి దానీము 

పపాదయామః. సచ బహు పవ, కారః ప్రతిపత్తి భే దాడి నేయ భేదాద్యాంి. 
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తై తె త్రయో వాడినో భవంతి, కేదిత్సరార్ట స్టీత( వాదినః, "కేచిద్వి 
అ ౬౧ 0 అం బదుల / a ' . జ్ఞూనా స్థిత(మాత వాదిని, అన్యే పునస్పరషకూన్యత( బాదిన ర్రితె 

తత్ర, యె సర్వా స్టితవాదినో బాహ్యామాభ్యంతరం చ వ_స్త్వభ్వువ 

౧౮ వై శేషీకం నిరస్య వై నాశికం నిరన్యతి---సముదాయ ఇతి, పరిమాలా 

"ఖేచేన దేవో దేరాశుతరవినాశాంగ్ కారాదర్ధ వై నాళికో వె శేషిక స్తస్య నిరాసానంతరం 

సర్వత ణికవాదీ బుద్ధిస్థో నిరస్యత ఇతి వృ సంగసంగతిమావా_వై శేషికేతి. “నాభావ 

వలా రితి నిరసనీయసిద్ధాంతాద త్ర నిరస్యసిర్ధాంతస్య ఛేదం వక్తుం తత్సిద్ధాంతం విభ 

జతే_సచేతి, నను. నుగకృప్రోకాగమనై గిక్యాల్ కుతో బహు వ్రకారతా 
అద్య మ లా అద తత్రావా ప తిపల్తీతి. వకమవ్యైవాగనమవ్యాఖ్యాకుః శిష్యస్యావస్థా భే దేన బుద్ధి భేదాత్ 

మందమధ్య మోత్తమధియాం శిష్యాణాం వా 'భేదాదృహు వ, కార లేత్యర్థః. తానేవ 

వ్రకారానావా--తల్రైతి, సౌత్రాంతికో వై భాషికో యోగాచారో మాధ్యమికశ్చేతి 

చ త్వారళ్శిష్యా$, లేహ్వాద్య యో ర్భావ్యూర్ధా నాంవరో తత్వాపరో తత్వవివా దేఒవ్య స్త త్వ 

సం వ్రతివత్తై స్తయోస్సిద్ధాంక మేకీకృ త్య నిరస్యత ఇ త్య్భాహ---కత, యే సర్వాస్తీ ర్వేతి, 

వ్వ మర్గవై నాళికవై శేషిక మతనిరాకరణానంతరం వూర్హ వై నాశికమకతం బుద 

మిదానీం నిరా కి యత ఇత్య వాంకరనంగ ల్యే దమాహ_ 
లీ 

ఫలం ఫూర్వవత్ . చత్వారః ఖలు బుద్ధము నేర్వినేయా వెభాషికసౌత్రాంతిక 

విజ్ఞాన వాదిసర్వ శూన్య వా ద్యాఖ్యాః. తత్రాదౌ వెఫషిక సా త్రాంతికయో3 బాహ్యా సితార 

శేషాత్ తన్మతమేకీకృత్య తత్కిం వమాణమూలం భ్రాంతిమూలం వేతి సందేచూ, 
థివ్యాదీని చత్వారి భూతాని భౌొతికాని విషయం ది యాణి చ పరమాణుపుంజ 
సరూ పాణి; తత్స చావ్యాః పృథివ్యాదిసముదాయః వరమాణుహేతుక ఏవ; ఆభ్యా 
తికో రూ పాదినముధా యో రూవవిజ్ఞానవేదనాసంజ్ఞాసంస్కా_రల తణపంచస్క-ంధ 



గచ్చంఆ భూతం భౌతికం చిత్తం చె త్తం చు తాంస్తావత్ పతి yy — ల 

ని 

ఆం యై © 
బూవు, తత భూతం పృథిపీతాగదయః భౌతికం తాపాదయశ్సతు 

శ్ జ 

రాదయళ్ళృ. చతువయే చ వ,ఫివ్య్వాపి వవమాణవః ఖర స్నహో కే మరణ 
న ౬ ర gs 

స్వఖావానస్తే పృథివ్యావిఫాపవ సంహన్యంత ఇతి మన్యంతే ర్ లి 
వవ్జ్రూన పెద నొసంజ్ఞాసంస్కా_ర సంజ్ఞ కాః వంచస్క౦ థా, _కెఒస్య 

ధాత, ం సర్గవ్యవవో రాస్పద ఖా వేన సంహాన్యంతే 3 మున్యంలె. తత్ర 

భూతం భౌతికం బాహ్యుం చిత్తం మైకం చ కానూద్యాంతరమితి విభాగం. త్ర 

సందిహ్నూ లే కిం మానమూలో భ్రాంలిమూలో వొాఒయం౦ సీద్ధాంత ఇతి, తత్ర మస 

మూల ఇతి పూర్వవతయక నిద్ధాతం శదీయం దర్శయ తశ క్ర భూతమతి, స్థిరః 

వందో బ వాహేళుక ఇతి వెదాంతసిధ్థాంతస్య మానమూలకుణికసి దాంకవికో 
re య 

ఛాదసిద్డి ఫూర్వవతీఫలం సిద్ధాంచే కవవిరోధ ఇతి శయం వృథివ్యాదిభూత చతు 

ష్టయం విషరయేం,ద్రి ఈ యాత్మ కం భౌతికం చ పరమాణునముదాయవీవ నావయన్యంకర 

మితి మతా పరషాయూం క విభజ లే. చతుస్తయే చేతి, చతుర్నిభా ఇత్యర్థ 8. ఖరక 

కఠిన9 కళ్ళ షభవాః పార్టి వాక వనమాణవ? సా అబ్బాః డాష్టా నైెజసా? ఈరణం 

చలనం స్వఖఫావో చాయవ్యానామితి. చాహ్యసమ చాయమ్యూన్వ ఆధ్యాత్మై కసము 

దాయమాహ=త'ఖేతి.. సవిషయేం్న ద్రియాణి భూవస్కంధ$, విషయాణాం బావ్యా 

"త్వ్వేఒవ్ జీవా "సేం ది యగ్రావ్యాశ్వాహశ్యాత్తి కత్వం, అహమహమి త్యాలయవిజ్లాన 
షా 

వావోళో విజానస్క థం, నుఖాద్ననుభవో వదనాన్క-ంధక$, గారశ్వణ త్యేవం నామ 

గ్ కవ, త్యయః సంకా రార! రాగ ద్వేష మోహధర్తాధర్థాస్సంస్కార 

స్కంధ. కృత్ర, విజ్ఞానస్కంధళ్చి త్తమాశ్తే తి గీయతే అన్యే చత్వారః సృంధాతై ఏతా 
స్టేషాం సంఘాత ఆధ్యాతి క కలలా కయా ్రానిర్వావాక ఇత్యర్థ 8. అవయ వాతిరిక్తా 

వయజ్ఞః కుపలజ్టేరరయవాశ్శివ్యం లే యత త్ క్ క ణికం యథా పిద్యుది తి "లేషాం 

ఈ ణెక త మిది మానమూహోఒయం సిధ్ధాంత ఇతి పొసే సిద్ధా ౦తేస్తూ త్రం యోజు 

అయాయి రాలి a అ క సమా న తి జల సన అల 54 యతి... రాకా౭యమి లి సర్షాదె పరమాణూనాం స్కంథానాం చ న్వతస్పంఘాతస్తా 

హేతుక్ష? 

శే౭పీ సముదాయ్ పరమాణుహౌతుశే చాహ్యూసముదాయే స్కంధ పూరు ఆభ్యా 

తి కసముదాయే చ, తదపావీ?; తన్న 
వా I స 
ఇనాం స్మంధభానాం చ న్వత 

56 

|! ---ఇతి తన్న్మతం ప్రామాణికమితి పూర్వ: వష్ః. సిస్టాంకన్తు---ఉభయ హేతు 

సముడాయసన్యా ప్రాక్ పీక;  అవతనానాం వరమా 

సముదాయాయో సత. అన్యన్య చ స్టిరస్య చేశ ఫ్ గ స్ 
కళ 



522 రత్న ప్రభాభూషిలె, శాంకర బ్రహుసూ త, భాషే (అ. ౨. 

సరేపూమభి ప్ర తో౭ణుహేతుక EA భూత భా తికసంహాతిరూషహః స స్కంధ 

“టాతుకశ్చ 'చంచస్కంధీరూపు, తన్స్న్ను భయ హాతు కే వి సముణా 

యేఒభివ్రేయమాణే తదస్రాప్పిస్ప్వాత్ , సముదాయా ప్రా స్టిః సము 

చాయ భా వానుపవ త్రిరిత్యర్థః. రుతు, సముదాయినామ చేతన త్యాత్ 

చిత్తాఖిజ్వలనస్య చ సముదాయనిద్ద్య ధనత్వాదన్యస్య చ కస్ఫచి చ్చెత 

నస్య భో క్తుః ప్రశానీతుర్వా స్థిరస్య సంహంతురనభ్యువగ మాత్ , నిర 

వేకు ప్రనృ _తృభ్యుపగ మే చ సృవృ తృనుపరమ ప్ర పసం7గాత్, ఆశ యస్యా 

వ్యన్వ త్యానన్య త్యాభ్యానుని కావ్య తాల్ తుణిక త్వాభ్యుపగ మాచ్చ 

నిర్వ్యాపార త్వా త్తత్స)వృ_త్త్యనుపవ ప తైః. తస్తాత్ సముచాయానువ 

వ త్తి, సముదాయానుపపతే చ తదా ల్ యా లోకయాచత్రా, లు స్యత, 

సూ. ఇతరేతర ప్రత్యయత్వాదిత్ చే 
న్ ఇత్సలివూ త నిని తత ల్. కాం 

క క —0 

యద్యవీ భోక్తా ప్రశానీతా వా కళ్చిచ్చేతనః సంహంతా స్టిరో 

వన్న నంభవళి, అవేతనత్వాల్ . నాప్ చిత్తాఖ్యమఫిజ్వాలనం విజ్ఞానం సముదాయ 

ూతుః, నంఘా తే చేవికానే జూసే విజ్ఞానం విజ్ఞాన జాలే సంఘాత ఇత్యనోోన్యా 

శ్రయాత్ . న చ కోణికవిజ్ఞానాదన్యః కళ్చిజ్జీవ ఈశ్వరో వా త్వయా ఒభ్యుప 

గమ్య లే యస్ఫంఘాతకర్తా భవేల్. న చ కర్తారమన పేత్యూణవస్స్క.ంథాశ్చ స్వయ 

మేవ సంఘా తార్భం చో వర్తంత ఇతి వాచ్యం, అనిరో తప వ వృసంగాల్ , న న్వాలయ విజ్ఞాన 

నంతానస్సంవాంా స్యోత్యతవహ __ఆశయశ స్యేతి. తశేరరేజని, క రాగాదయ ఇత్యా 

శయసృంతాన$, స కిం సంతానిభ్యోఒన్యో జ్ఞ నేభ్యోఒన్యో=నన్యో వా, ఆ చ్యేజఒవ్ 

స్థిరమణికో వ్యా నాద్యక అస సృదిష్టని ఆ స్యాత్మ వాదప్రసంగాల్. ద్వితీయే దోవషనూహ. 

తడిక క్వేతి. తణికస్య జన్నాతిరి కృవ్యాపారో నాస్తి కసా స్థాత్తస్య వరమాణ్యాది మేళ 

'నార్భం వ్రవృ త్రిరనుపవన్నా, మణికత్వ వ్యాఘా తాదిత్యర్థ 8, ఏలేశానన్యన్చంతాన ఇళ 

“తో నిరస్తక, తణికస్య మేళకళత్వానుపపత్తేః తస్తాళ్సంహంతురసత్తాల్ సంఘాళా 
పప త్రిరిత్వర 8. 

ఆ రిథి 
౧౯. సంహంకురభావేషపి సంఘాతోవవ త్రిమాళంక్య నిడే షేధతి-_ఇక శేతి 

స్య సముదాయకర్తురనభ్యుపగ మాత్ . ఆతః తన్మతం భ్రాంతిమాలమితి సిద్ధమ్. 
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నాభ్యుపగమ్య తే, తథాప్యవి ద్యాదీనామిత రేతర కారణ త్వాదుపవద్య లే 

లోకయా,.ఆతా,, తస్యాంచో 'పపద్యనూనాయాం న కించిదవరమ వేత. 

తవ్వమ స్త్. తై చానిదాష్టిదయః అవిద్యా సంస్కాారో విజ్ఞానం నామ 

రాపం మడాయతనం స్పర్శ వెదనా తృష్టో పాదానం భవో జాతిర్భరా 

మరణం శోకః పరిచేవనా దుఃఖం దుర్శన_స్తే లేషేవంజాతీయ కా ఇతరేతర 

హీతు కా సౌగ తే సమయే కచిత్సంతీ.ప్తా వినిర్లి స్టా, క్య-చిత్. వ్రవంచి 

తా సరేేపామవ్యయమవిద్యాదిక లాపో న ప్రత్యా శ్యేయః తచెవ 

మవి ద్యాదికలా పె వరస్పరనిమి త్తనై మి_త్రికభా వెన ఘటీయం త్రవదనిళ 

మాన_ర్హమా నెఒర్టాతీ_ప్రడపపన్నః సంఘాత అత్ చేత్, తన్న, కస్తాత్ , 

కార్యం వృత్యయ ల గచ్చతీతి ఎ త్యయ$ కారణం అవిద్యాదిఖి లే వార్థా త్సంఘాతనిద్ధ" 

వ్యవహారో పప త్తిరిక్యర్ణః, అవిద్యాదీనావా._ లే వేలి. తణిశేవు స్థరత్వబుద్ధిరవి ద్యా 

తతో రాగజ్వేప మోవోస్పంస్కా-రా భవంతి తేభ్యో గర్భ స్థస్యాాద్టం విజ్ఞాన ముత్స 

ద్యలే తస్యాచ్చాలయవిజ్ఞా నాల్. వృథివ్యాదిచకుష్టయం నామా శయ త్వ్వౌన్నామ 

భఛవత్కి తతో రూపం నితాసీతాత కం శుక కోణితం నిష్పద్యలే గర్భస్తకలలబుద్చుదా 
ల య భిథి 

వస్తా నాదురూవళబ్లార్లఇతి నిష్కు_ర 8. విజ్ఞానం వృథివ్యాదిచతుష్త్రయం రూపం చేతి 
థి ద ధి షమ ల లు 

షణాయక నాని యస్వేం ది యజాతస్య తత్ షడాయతనం, నామరూెపీంది యాణాం 
Uy న © 

మిథస్సంయోగః స్పర్శః, తతన్ఫుఖాది కః వెదనా, తయా పునర్విషయితృష్టూ, తయా 

పృవృత్తిరపాదానం, తేన భవత్యస్తాజ్ఞచ్చేతి భవో ధర్తాది స్తతోజాతిన్టేహజన్న, వంచ 

న్కృంధనసము దాయ ఇతి యావత్ , జాతానాం సృ_-ంథా నాం వరిపాకో జరా స్కంధ; 

నో దం అ చయ అదు - mre మరణం నాళో, మ్రియమాణస్య పుత్రాది స్నేహాదంతర్దాహ శోక పైన పోపు ల్రే, త్యాది 

వృలావః పరిదేవన్మా అనిష్టానుభవో దుఃఖం, "లేన దుర్శనస్తా మానసి వ్యథా ఇతిశబ్దో 

మానావమానాది కేశనంగ హోరక, న శేవలం నుగ ఇనా మె వావిద్యాదయన్ఫ్సవమ తాః 
mM ఒం థి ల బాత 

కింతు సర్వ వాదినామపీ త్యాహ---సర్వేహి మితి. అవిద్యావిహౌతు కాజన్తాదయో జనాది 
ఖీ శ 

ేాతుకాశ్చావిద్యాదయ ఇతి మిథో పాళశువాతుముద్భావాదర్ధాత్ సంఘూకసిద్ధిరితి 

శంకాముపసంహరతి---త దేవమితి. సిద్ధాంతభాగం వ్యాచ వే--తన్నే తి. అవిద్యాదీనా 
(=a 

నను సంహాంతుశ్చేతనస్యాభావేషపి సంఘాత ఉవవదృత ఇత్యాళంక్య వరి 

హారతి 

అవిద్యా సంస్కా_రో .విజ్ఞానమి ల్యేవం జాతీయ కా నామవిద్యాదీనామ్ ఇత 

త్త కల ఎలి 'శేతర ప్రత్యయ శ్వాల్ ఇతరేశరరకారణత్వాత్ ఘు యం త్రవదనిశమావర్తమా నేవు 



ర్24 రత్న ప్ర ఛాభూపి. డే, శంకర బ హసుూత భామ్యే (అ. ౨ 

ఉత్స_త్తిమూ శో నిమి తృత్య్వాత్. ? భ వెదుపపన్నస్పంభాతొ " యది సంఘా 

తస్య కంచిన్నిషు _తృమవగ మ్యుత, న త్వవగమ్య త, యతవ్తతెలతల వ త్వ 
9“ 

నా తే cca x న్ -, an అడు 

య ల్వెఒవ్యవి ద్యాదీనాం పూర్వవూచ్వము_ తర్ పని స్టల్పె_క్ణాణా గ్రాం 

నిమి త్తం భపద్భవేత్ , నతు సంఘూతావ లః కిం చిన్ని మి మి త్తం సంభవతి 

నన్వవి ద్యాదిభిర ర్థాబాతీవ్య తే సంఘాత ఉత్యు_! కం ఈ ఫోేచ్య లె--యది 

తావదయమఖి ప్రా హపాయక్కి :. అవిచ్యాదయసృంభాతమంత ₹ జాతానమలభ 

ae ర్త! శో ల్ ఇ bia ౬" శ స్ట్ 
aE 

ల్ రో న OA (కౌ 

a యాం కిమంగ వుసః ట్య యుష్య De రహి తమా సియా 

స్ట్ శ్రాయిళూ న్యెషు చాభ్యుపగ మమా నేషు సంభవేత. అఖాయిమఖి 

ప్రాయః, అవి ద్యాదయవఏవ సంఘాతస్వ నిమి త్తమిల. కథం త షమువా 

తాత నం లభమానా స్పసె సస్టివ నిమి. త్రం సుషిక్కి అథ మస్యసే సంఘూతా 

ము త్తరో త్తరెపాతుత్వమంగీకృత్య సంఘాత యాతు క్వాథావా క్ సంఘాత న స్యాది 

త్యు కే పూర్వ క్షం స్థారయతి---నన్వితి. నమిన్భాదయనృంఘ-తస స గముకా ఉత 

త్పౌదశకా ఇతి వికల్నా చ్చే సంఘాకతస్య్యా తాటక '0 కంచిద్వాచ్చ షం 
కన్నా స స్స త్బెహఎ 

అ తొచ్య ల యసీతి. ఆ యా శ్ర యిభూతేష్వితి భో క్ష విశేషణం అదృష్యాశ, యీ 

ష్విత్యర్గ క, యదా ితెవ్వణాసు సంఘాకయో క పసు కర్తను చాదృప్రసహాయొషు సత్సు 

కానాభావమాశ్రే, ౫ సంపాతిక ర శ్రా నంఘాతోతు తెన్నిమి తం నాసి 
న అ — 0 

ణా 
ప 

తుషకం తదా తణి త్ర స్రీ కి న కబ్నుమిత్నాహఎఎ-కమతి. జము, శ యా 
సక్ క్షణిక వమే. తన్నా స్తీ! కస్భమి తగాహా టు కడి 

శో యః సంఘాతకరా తచ్చూ స్యష్విళ 3 ర్త కిం ఈత శ్ళయా కార్య శ్రా సృ షష్ట పారే 

ప కార్యోపకారకత్వకూ శ్యేష్విక్యర్ణః ద్వితీయం శంక తే_ఆథాయిమితి, సం? గాతేస్యా 

విద్యాదీనాం చోత్ప్సళ్తాపన్ న్య్యోన్యా శ యస్సా స్ట్రదిల దూషయ తింకథిమల, స సాపు "బ్ర 

/ అడి వచ మి జగ అద ఒం - ద 

ఖలప్టయం సంఘా ఈ "నాం “పాతు బాతు మద్యా వన వృవాహో న సంహాంఆతారమెప 

Dy 

న తౌ ఫూర్వసంఘా తె శ యా ఆవిద్యాచయ ఊత్తరసంఘాత పృవర్తకా ఇత నాన్యో 

గ్యా శ యదోషోఒపీ త్యాశంక లె... అధి మనస ఇ్షలే. స్వీభ ఇన స్య నెయమాని యమ లమ 

అవిద్యాదివు అర్థా దాకీ వః సంఘాక ఉవవద్యత ఇతి చేత్, న; ఉత్ప త్రమాత్ర, 

నిమి త్త త్వాత్ 'అవిద్యాదీనామిత నేతర కారణ ల్వేఒపి qr త్పత్తిమా. లే, నిమి త్రత్యా్య్టల్ త్తి 



పా. ౨] సముదెయాధికరణమ్. ఈ. ౨౦. ర్2ిర్ 

వవానాచొ సంసారే సంత త్యాఒనువ_ర్తంలె తదా శృయాళ్వ్పావిద్యా 

దయ పలు తదావి సంఘాతాత్చంఘా తాంతర ముత్పద్వమానం నియమము 

నవా సద్యళ మేవోత్ప ట్యెత, అనియమెన వా సద్భళే 0 విసద్బృళ్ 0 చోత్చ 

ద్యెత, నియమాభ్యుపగ మె మనుహ్వుపుద్ద లస్య దెవతిర్న గోనినారక 

స్తా వి "ఎః ప్రైల్నయాల్ , అనియమాభ్యుపగ మెఒఎ మనుష్యుపుద్ద ల 

పొదచిల్' వ చన వా న భూత్వా టె దెవో వా వునర్మ నుమ్యూ వాఖభ 

ద్త ప్రావ్నుయాత్ , 'ఉభయమప్యభ్యువ
గ మవిమద్దమ్. ఆవిచ యదో 

| 

| 

య 

గార్భస్సంభఘాతస్స్యాత్ స జీవో న స్టా భో నేత త వాభ్యువగ మః, 

తతశ్చ భోగో భో గార ఏవ స నాస్యెన పొర్బసయు తథా మోత 

మోాతూర్చవ వేతి ముముతుణా నానే సన భవితవ్యమ్. అనేన జత 

nr 3 vu గ“ హపూూశి చన్ర₹లాం FE , రాత్ర కంక 

ధ్రౌక్ట్యతి “భయం భో EN లవస్టాయినా రన భనితవ్యమ్ 

అవస్థాయి ౪ మణిక త్వాభ్యు మనను తేసాదత రతరొత్ప 

మా త సు _ర్రెక్వెముని ధి నాఇదినాం యువి వతు వామ న 

య లీ వెబ్బు 
సంఘాత; సద్ధ్యేత్ భో క్ర ల "వాదిత్వఫవ్రా ch వ 

సూ. ఉత్తరోత్నా చే చపూర్వనిరో ధాత. ౨౦. 

_క్షమేతదవి ద్యాదినాముత్చ_త త్రిమూ త్ర నిమిత్త త్య్వాన్న సంఘాతే 

ర నిత్తి తదపి తూత్స త్రిమా త్ర్నిమి త్రత్వర న సంభవతితీదమి దానీ ద్ 
థి 

ముప పపాద్యె. వణభంగ వాదినొ 2 యమభ్యుపగవః ఈ తెంనీకొ మణ 
నం. దీ 

= లా ఆల్ రలు బొ జు . చాచే శం గా యు nn mr ” | i య - 

రవసివాంఅఆా పాతస్తా APG పహారార $§ ప్రార ఆఅ గభితర ఎలి పుటలో జనాక కంచ 
ty యి వ 

భో కుక తణికత్వవమె భోగావవర వృవహోారొడాపి దుర్చ్యట ఇ త్యావా---అపీ చేతి. యో 
3 cy 

యదవిచాతి చ తఠాం_తె నా సీ వేదచ్యా వరా, అ నీ చేత్ ఈదేకత(ణంగ ఇత్వర 9. గతి స తత్క్యా_లే నాస్తి చదిచ్చా వ్యర్థాా అస్తి ఆ కళ్వభంగ ఇత్యర్థః 
వ కృతం సంఘాతనిరాసముపసంహరతి---తిస్తాది తి. 

౦. దివిధో హీ కాననముత్పొాదన్సుగతసమత; హేౌష్యధీను సవ ఏ సె ఎదిన్ఫుగి అనవ్ముశ ప్టధీ కారణసము 

ఇ చిన వ్ స Fy amp fa స్ న Pp wey Gi: గా. అగ ఫు జ దెయాథీనశ్పేతి, తత్రావిజ గ్రీకన్సంసా్యార స్రతీ ఏిజ్ఞానమి త్యవంరాపకి పృథమక, పృథి 

వానిదిసముదాయూ తెౌ)__.య ల్వేవం తీయ తతాద౦వంగీకత్ర౦ తీయ నిస (ా ఇ ల్యే దిషతెయోక, త్రాద్భ్యమ గిక్ళత్య దిషతియ 

త వాఫిమత' సూక్వధీనః కారణసముడ' యాధథినశ్చ కర్యోత్బాదో న సంభివతి, 

స్య చెకనస్యానంగీ ౯ రాదిత్యర్థః. 



న్26 రత్న ప్రృభాభూపషి తే శాంకర బ్రహనూ శత్రభామ్యే [అ.౨ 

ఉత్పద్యవూ నే ఫవూర్వవణో నిమధ్యత అతి. ననై వమభ్యువగచ్చతా 

వూర ర్చ త్తర రరూః మణ యోస్చైతుఫ ల భావళ్శక్య లె సంపాదయితుమ్, 

నిరుధ్యమానస్వ నిరుద్ధన్య వా వఫూర్యతణస్యాభావగ్ర_స్తత్వాదు త్త 

రయణెహీతు త్యానుపప తే మః. అథ భావభూతః పరినివ్న న్నా వస్థః వూర 

య ఉ_త్తరకుణస్య "బాతురితేభి పాయ_స్తథావి నోపపద్యతే, భావ 

భూతస్య వున రాష్ట పాఠకల్షనా యాం కణాంతరసంబంధ వృసంగాత్ . 

అథ ఇ భావవవాస్య వ్యాపార ఇత్యభి ప్రాయ తథాపి నై వవ పద్యతే 

"బాతుస్య భా వానుపర_క్షస్య ఫలస్యోత్ప_త్త్వసంఛవాతీ . సఖి" వోప 

రా గాభ్యువగ మె చ హాతుస్వ ఫావస్య ఫలశకాలావస్థాయి త్వ సతి 

వణాభం గాభ్యుపగ మత్యాగ వ్రసంగః. వినైవ వా స్వభావోసరాగేణ 

"హాతుఫ ల భావమభ్యుపగచ్చతేః సర్యత్రే, తత్చాా ప్పెరత్మ ప్రసంగ; అవి 

చోత్చాదనిరో థా నామ వ స్తునస్స (రాపమేవ వా స్యాతామవస్థాంత 

రం వావ _స్పషంతరమేవ వొ సర్వథాపి నోవ వద్వ లె. యది తావ 

ద్వ స్తునస్ప్వరూపమేవ్ “ేత్పాదనిరాఖభా స్యాతాం తతొ వస్తుశబ్దః 

సృంఘౌాతక్ష ర్త భా వెన దూషిత;9, నం, త్యాద్యం దూషయతి సూ త్ర కార$, ఉత్త 

శేతి. తణికోఒర్థం మణ ఇత్యుచ్య లే నిరుధ్యమానత్వం-వినాశక సాన్నిధ్యం, నిరుద్ధత్వ 

మతీశత్వం నను కార్యకాలే వినాశవ్యా ప్తల్వేషపి ఫూర్వుత ణే సత్త్వాల్ మణెకార్థన్య 

హీతుక్టమతుతఠమితి శంక లే అభ భా వతి. స్యద్రూ,వ ఇక్యర్థ క. కిం =పాతోరుత్ప 

త్త్యతిరిక్తః కార్యోత్వ్చాదనాఖ్యో వ్యాపారః అనతిరిక్త. వ్యా నాద్యఇత్యుక్ష్యా 

ద్వ్వితీయం శంక లే-__-అేతి. ఫావజిత్సత్తి9 ఉక్తం హి 'భూతిర్యేపాం (కియా సైవ 

కారకం “నైవ చోచ్యతి ఇతి.యేపాం తణికభావానాం యా భూలినై వ తయా 

"కారకం చేశ్యర్థః. నష్టస్యాపి నిమిత త్త ఏం స్యాన్నో పొదానక్వ్టం, తథాచ మృదాడే 

ర క టాదిశాలాస్తే § ఫఘటాద్యనుళ్చ త్రి లః స్తే చ తణికత్వవోనిరితి వరిహరతింా-తథా 

పీ శ్యాదినా. (వృథమవటో క్ష క్షం దోషం ద్రథయతి---వినై వేతి. వస్తునో జన నృథ్వంసా 

నిరూపణాచ్చ న తణికత్వ మత్యాహ- అవి వేతి. తయోస్ప వ్రరూవ వలే వస్తున్ధంతే 

—— 

సర్వత ణిక శవ దినాం "హేళ్వథీనో ఒప కార్యోశ్చాదో న సంభవత్రీ త్యావా _ 

కార్యకాలీ విద్భమాననై ఫిప్ మృదా చే; కారణళ్వం దృశ్య లే. నతు నష్ట్రన్య* 
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కాం “nn ం నా లం వాం వ్ లల 

ఉ త్పొాదనిరో ధళ బై చ వఠర్యాయాః ప్రావ్నుయుః. అథా స్తీ కశ్స్చిది గహ 

ప్రతి మన్వెత ఉ త్పాద నిరోధ శ బ్లః భారం మధ్యవ_ర్సిన్ నస్తున ఆద్వం ఆ" 

ఖే అవస్థ అభిల వ్యే అలతి, ఏవమపా్థాద్యంతమధ్యతణ త్రయ 

సంబంధి త్య్వాద్వ స్తునః &.ణిక త్యాభ్యువగ మహోని,, అ థాత్వంతవ్యతిరిక్తా 

వేవోత్చాదనిరోథౌ వస్తునస్న్వాతాం అళ్యమహిపవత్ , తతో వస్తూ 

త్పాదనిరో థాఫ్యామసంస్ప ప్టమితి వ సునక్నాశతత ప్రసంగః యది 

చ దర్శనాదర్శనే వస్తునా ఉక్పాదనిరోథా స్వాతామ్, ఏవమవి దృష్ట 
Se రా, అదు అ ఇల గ అన్నా 

ధక తౌ న వ స్తుధశ్రావితి వ స్థునశ్నాళ (తత సగ ఏవ, తస్గాదప్య 

సంగతం సౌగతం మతమ్. 

సూ. అసతి,ప తిజోపరోధో 
SEs, 

యాగపద్యమన్య థా. ౨౧. 

తణభంగవాటే ఫూర్వమణో నిరోధగ_స్తత్వాన్నో త్తరస్య 

"పూత్తు ర్భృవతీత్యు_క్లమ్.అథాస త్యెవ “పాతి ఫలోత్చత్తిం బ్రూయాత్. 

ప 
ల 

ర్భావాజ్ వస్తునో౭.నాద్యనంకక్వమిక్యవి ద్రష్టవ్యం. ద్వితీయం శంకే__అథా సీతే. 

విశేషమే వాహ---ఉత్సా చేతి. దూషయతి.__నవమవీతి, తాభ్యాం నంసశనే వస్తున; 

తణికత్వభంగస్సా్యాత్ = సంసర్ద నీవ నాప్త్రీతి తృతీయకల్పముస్థావ్య దూషయలతి-- 

అథాత్యం కేతి, 

౨౧, సూత్మం వ్యాఖ్యాతుం సృత్తం స్థారయతి_కణభంోతి, కిం కార్యో 

అధే స ఉద్య లిండా “న | క్పర్తిర్ని ర్లేతుకా సెవాతుకా వా, ఆజ్వ్యే ద్ర తిజ్లాహానిర త్యాహ---అథాన ల వే తా 
ఉల ఇగ అద్య అర ల యనం లో 0 జ్య దినాం విషయక రణసహా కారిసం స్కా రాశ్చుతుర్వి ధా పాతవస్తా క్ స తీళ్య ప్రావ్య 

భవన "తే కు ఊత్తరస్య కార్యతణస్య ఊత్పాడే ఫూర్వన్య కారణకణస్య నికో థాల్ 

వినాశాం౦గీకారాదిత్య్వర్త రం 
థి 

నను నిర్హేతుక వవ కార్యో తపృదోఒస్తు; తథా చ నో క్షదోవ ఇత్యా 

శం కాషాహ= 

ఆనతి తా కార్యోక్ప క్త నింగీకారే ఫూర్వం జ్ఞూనచతం రాలోక విషయున్యు 

ge అఆ న చతుర్దు హేతుషు సత్సు కార్యం సీలాదివిజ్ఞానం జాయతే ఇత్యస్యాః ప్రతిజ్ఞాయా; 



బి28 గత్న పభాభూషితె, శాంకరగ బ హాసూ 

ల 
తతః వతిజ్హోపరోధస్స్యాత్ , చతుక్య థధా౯ "హాతూకా 

వైత్తా ఉత్పద్యంత ఇతీయం ప్రతిజ్ఞా హియేత్క నిన్హైతుకాయాం 
Pa ur ఆ న | 5 

చోత్సలళ క్రానృప్రతిబంఛాత్ సర్గం సర్వ త్రొ, తృద్యెత. అథి త్రరతుణో 

త్ప_త్తిర్యానతావచవతిష్ట త వూరషతణ ప్రతి బూయాత్, 

అగ a శ గస ఆ | లి క వూ యాగ వద్యం హేతుఫల యోస్సాత్ . తథాపి ప్రతిజ్ఞోపరి ధనవ 

స్వాత్ , మణి కాస్స రె సంస్కా_ రా ప్రితీయం చృతిజ్ఞ తిఖోవ పరుభ్వత. 

సూ, ప్రఅసంఖ్యాఇపృతెసంఖ్యా 

నిరథాస్త్రా స్తీరవిచ్చదాల్ ౨౨, 

అవీ చ వైనాశికాః కల్చ్పయంతి “బుగ్దిబోధ్యం త్ర యాదన్వలె 
వ... రా | గ క 

చిత్తం రూ పాదివిజ్ఞునం వై త్తాళ్చి త్తాళ కాన్సు ఖాదయశ్చ జాయంక ఇతి చ్రతిజ్ఞుర్థ 8. 

యథా నీలవిజ్ఞానస్య నీలం వస్తు, అలంబంన ప పృతయో విషయక, చతుః కరణవుధివతి 

(వ్మత్యయ$, సహ పహ కారి స సతయ ఆలోకు, సమనంతర ఫ్రూర్వ ప్ప త్యయస్పంసాా-ద 8 

సద “ప్రతిజ్ఞ! జన “సురుషవోషము్తార వస్తుదోషమ ప్యాహా----నిక్పౌ తుకాయాం 

చేతి. నహేతుకత్వవమే ఒన్వయికారణస్య మృదాదేః కార్యవహభఖావావత్త్యా ములో 

wee 5S a తద! nn | ష్ 
కత్వ న్ స్త తిజ్ఞుహోనిరిలి సూల ఇషం వ్యాచ స ప్రే-_అథో క్త కరత చే ఆ న్పిదినా. మట్టెక్- 

శ్రీయంత ఇతి నంసా_రాః ఆద్యంకవంతో భానా ఇత్యర్థః. 

౨౩. వీవమాద్యస సూ తాభ్యాం సముదాయో నిరస్త ఊ _శృరసూత్రాఖ్యాం కార్య 

కారణభా వకుణిక కే నిర స్టే, సంప్పతి తదఖిమతం ద్వివిధం వినాశం దూషయతి- వృతి 

సం కతి. సంస్కృతము త్పాద్యం  పద్దిజోధ్యం వ్ర (వ, మెయమ్మాత్రం ఈరూార్తుచ్చరూ పౌ 

ఉవరోధః స్వాత్ . అన్యథా కార్యం స న పాతుకమిత్యంగీకృత్య కార్యవర్యంతం 

కూత్రో; స్థిక్యంగీకాశే, హపాతుఫలయోాక యాగవ వద్యమ్ వీకసి నాల స్థితః సూది 

క్యర్శః: వవం చ తణెకళ్వ వ వ్రతిజ్ఞావోనిరితి భావః. 

ఇక్లం సముదాయః కార్య కారణతశ్వ్టం తణెకత్టం చ ఆసిద్ధమిత్యభ భాయ అధు 

"భ్యుపగమాంకరం (వ (వ, తహ 

వె నాళికాః ఖలు భెవానాం బుద్ధి పూర్వక నాళ ఒబుద్ధిపూర్వకసాశ ఆ కొాన్ల 

శ్చేతి శ్రికయమవి అవస్తు నిరూపాఖ్యమిత్యాచతు లే. తత, ఆకాశం వరస్తాల్ 
జ a జరగా ం న్ జల ఎన్ తల టో 
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సంస్కృతం తణికం చేతి. తదపి చ త్రయం స్కతిసంఖ్యాఒ పృ తిసంఖా 

నిరోథావా కాశం చేత్యాచవ తే. త్రీయమవి వైతేదవ_స్త్వభావ 
మాత్రం నీరువాఖ్యమితి మన్యంతే బుద్ధి వూర కః కిల వినాశో భావా 

నాం పృతినంఖ్యానిరోధో నామ భావ్యలతే తద్విపరీత్ “= వృతిసంఖ్యా 
నిరోధ, ఆవరణా భావమా త్ర మా కాళమితి. తేహిమాకాళం పరసాత్ 
ప్ర త్యాఖ్యాస్వతి, నిరాధద్యయమి దానీం వ, త్యాచ మే, వృతిసం ఖ్యాఒ 

ప్రుతిసంఖ్యానిరో ధ యూర ప్రా ప్పిరసంభవ ఇత్యర్థః. కస్థాదవిచ్చేదాత్ . 

ఏతా హీ పృతిసంఖ్యాఒ వ తిసంఖ్యానిరో ధా సంతానగ”చరాా వా 

స్యాతాం భావగోచరా వా, న తావత్సంతొనగోచరాొ సంభవత్క, 

స ర్వేష్వవి సంతానేషు సం తానినామవిచ్చిన్నేన మసాతుఫలఫా వేన 

సంతానవిచ్చేదస్యాసంభ వాత్ . నావీ ఫావగోచరా సంభవత;ః, న హీ 

ఇ ఫ్ర అ ఆ జగ దన్ఫవదిళ్యర్థః కిం తత్త్రయం తదాహ---కదపీతి. నిరు పాఖ్యం నిస పరూపం, ప్రతీపా 

సృతికాలా సంఖ్యా సంతం భావమసంతం కరోమి క్యేవంరూ పా సంఖ్యా బుద్ధిః వృతి 

సంఖ్యా,తయా నిరోధ; కస్యచి ద్భావస్య భవతి, అబుద్ధి పూర్వకస్తు సంభాదినాం నరస 

భంగురాణామి త్యావా=విపరీకలతి.. పర్మప్త క్రియాముక్త్వా సూత్రం వ్యాచ'షే- తేషా 
మితి. ఫెవాస్సం తానిన్య నంతానో నామ భా వానాం "వాతుఫలఫె-వేన (వ, వెహ 

సస క్ సంతానే చరమతణః కణాంతరం కరోతి న వా, ఆద్య చరమత్వ వ్యాఘాత; 

సంతానావివ్శే దాల్ , ద్వితీయే చరమస్యాస త్త ్వవ,సంగ,, అర్థ క్రియా కారిత్వం సత్త్వ 

మితి శళ్సిద్ధాంతాత్ . చరమస్యాసల్త ఏ ఫూర్వేహిమవ్యన త్త క ప్రసంగి, అర్థ క్రియా 
శూన్య త్వాత్ , తస్తాశతృంతానన్య విచ్చేదానంభ వాన్ని రో ఛాప్రా ప్తిరిత్యావా--నతావ 

దితి, న ద్వితీయ ఇ త్యావా=నావీతి, ఘటక పాల చూర్ణాద్యవస్థాను సేయం మృదితి 

వ్రశ్యభిజ్టానాదన్వయిభావస్య మృ దా చేర్నాత్యంతికవినాశ ఇత్యర్థః. బిజస్యాంకురా 

నిరోభా బుద్ధిపూర్వ కాబుద్ధి పూర్వక నాళ తయో; నంతానసంతానివు అప్రా ప్ 

అసంభవః. కుత$, అఆవిచ్చేదాత్ న తావన్నిరోధద్వయస్య _సంతొనగో చరక్వమ్, 

సం తానస్యావివ్చేదాల్ . నాప్ సంతాన్నిప, తియోగిక త్వమ్హ్ నంతానినాం ఫఘటాదీనాం 

తుణిక ల్వేన బుద్ధిఫూర్వకనాళా యోగాల్ . నాప్యబుద్ధిపూర్వకసమూంల నాశ స్త ప్టదభ్యువ 
గతః సంభవతి, మూలస్య మృదాదేః త్యభిజ్ఞాయమాన త్వాల్ , తస్తాన్నిరోధ 

చయ స్థన శ్రిరిక్యర్థ రి 

ళ్ 
ఖ్ 



580 రత్న పభాభూషిత్తే శాంకర బ్రహ్మసూత్రభాష్యే (అ. ౨ 

భావానాం నిరన్వ యో నిరుపాఖో్యూ నినాళస్పంభ వతి, సరా్వస్వప్యవ 

స్టాసు వృత్య భిజ్ఞానబ లేనాన్వ్నయ్యవి చ్చ్యేదదర్శనాత్ . అస్పష్ట వత్యఖిజ్ఞా 

నాస్వప్యవస్థాసు కషచిద్ద శ్రేనాన్యయ్యవి సై నాన తదనుమా 

నాత్ , రస్తాణ్ వరపరిక ల్పీతస్వ నిరోధదష్గయస్వానుపప తిః. 

సూ. ఉభయథా చ దోపాత్. ౨౩. 
యోధా యమవి ద్వాడినిరోధః పృతిసంబ్యా౭ పృ తిసంఖ్యానిరో 

థాంతేపాతీ వరపరికల్పితః 

సయమేవ వా వూర్యనస్మిక్ వికల్చే నిర్రేతుకవినాశాభ్యుపగ మవోని 
ర్ సమగ జ్ఞానా దా సపరిక రాత్య్యాత్ 

వ్రసంగః, ఉ_త్సరస్మిం స్తు మార్జోపదేశానర్గక్య వ్రృసంగ:. ఏవముభయ 

థావీ దోవ ప్రసం గాదసమ మంజసమిదం దర్శనమ్. 

సూ. ఆకాశే చానిశెసాల్. ౨౪. 
యచ్చ తేషూమేవాఖి వ్రేతం నిరోధద్య్వ్యయమా కాశం చ నిరుపా 

ఖ్యమితి.త త్ర నిరోధద్యయస్వ నిరుపాఖ్యత్వం వురస్తాన్ని రాకృతం,ఆశా 

శ స్వెదానీం నిరాక్రి, యళలే. ఆకానే చాయుకోో నిరుపాఖ్యత్వాభ్యువ 

దిమ క్రళృభ్థైనావళ్యనాచ్యాయినా విష్చేద ఇత్యత ఆహాఎ-అస్ప వతి, అంకుర 

దయోషనుస్యూ తాన్వయిభావస్టా, కార్య త్వాద్ధ టాదివదిత్యన్వయ్యావిచే గృాదసిద్ధిరి త్యర్థ § 

యస్యాద్భావానాం సె సాయితేష్టం తస్తాత్స) తిక్షణం "సరో ధాసంభవ బత్యువ వసంచోర 9. 

౨ 9. అవిద్యాదీనాం పృ తినంఖ్యానిరో ధం తదఖిమతం మూవ 

భతి, యమనియమాదయః వరికరాః సర్వం దుఃఖం క్షణికమితి భావనోవచే 

మారో పచేళ?. 

౨౦. ఆగమప్రైమాణ్యాదితి. తత్రాకాశస్య కార్యతోం కా ఘటాదివద్వన్తుత్వ 

ప్రసిద్ధ ్ యతీత్యర్థః. నన్వాగమస్రామాక్యే విప్రతిపన్నాక్. నుగ ఆక్. (ఈ, త్య కాశస 

ప వ తిగంఖ్యానరో ధాంకహకణునడానరో ధం నిరన్య తి 

కోశము స్థిర త్వాది ఖై, భాంతి అవిద్యా, తస్యాః కిం సమ్యస్థానా నాన్న శః, స్వతో 

=. నాద్యః, నిర్హేతుక నాశాభ్యుపగమహోని ప, సంగాత్ ; న ద్వి తీయః, సమ్యగ్జానో 

్యదితి ఊభయథాపి దోహాదసంగతం పౌగతమతమిత్యర్థం. క్షా 



పా. ౨.] సముదాయాధికరణమ్. ఈ. సూ. ౨౪. రీకీ॥ 

గమః ప్రతిసంఖ్యాఒప్ర తిసంఖ్యానిరోధ యోరివ వ స్తుత్వప్రతివ త్తేర 
విపషోత్ , ఆగమ ప్రామాణ్యాత్తావత్ 'ఆత్మనఆ కాళ స్పంభూతఃి 

ఇత్యాది శుతిభ్య ఆకాళస్య చ వ స్తుత్వనిద్ధిః. విప్రృతిపన్నాన్న్రతి తు 

శబ్బగుణాను మేయతం వక్తవ్థం గంథాపనాం గుణానాం పృథివ్యాది 

వస్తా్వాశ్ర, యత్వదర్శనాత్ . అవీచావర ణా భావమా త్ర మా కాళమిచ్చ 

త సవె కసి కా సుష్దూ పత త్యావరణస్య విద్యమాన తాత సుషర్హాంతర 
వయా ఆశి 

స్యోత్సిత్సతో=.నవ కాళత్వప పృసంగః. యత్రావరణాభావ_స్తత్ర, పతిమ్య 

తీతి చేత్, యేనావరణాభావో విశెవ్యతే తృత్తర్హి వస్తుభూతమేవా 
"కాళం స్యాన్నావర ణాభావమా త్రేమి. అవీచావర ణాఖావమా త్రేమా 

కాశం మన్యమానస్య సౌగతస్య స్వాభ్యుపగ మవిరో ధః వ్రన జ్యేత. 

సౌగలే హీ సమయే “పృథివీ భగవకా కం సన్ని ళ్ళ) యేత్యస్పి కొ ప్రశ్న 

వ్రతివచన ప వాౌా పృథివ్యాదీనామంతే “వాయుః కిం సన్ని శృ యఃకి 

వత్య్వస్య వ్రళ్నేసృ పృతివచనం భవతి “వాయు ౮= కాళ సన్ని శ్న)యళి 

ప్రతి, తదా కాళ ప్యావ స్తు తే న సమంజసం స్యాత్ తస్తాదప్యయు క్ర 

మా కాళ స్యావ స్తుత్భమ్,అపిచ. నరొాధద్య్వ్యయమాశాళం చ త త్ర యమ వ్యే 

వస్తుత్వం కథం సీద్ద ద్ధ గ్రతీత్యతఅఆవా---వివ్ర తిపన్నానితి. శబ్దో పస్తునిష్ట్ర గుణ త్వాద్దంధా 
దివదిత్యనుమా నా దాకా శస్య వస్తుతేషేం సిద్ద ద్ద గతి వృథివ్యాద్యష్షద వ్యాణాం శ, నో త్ 

గ్రాహ్యాగుణ్నా క్షయ త్వాయో గాదిక్యర్థకి, ఆశాశస్య భి"పస్వరూపళ్వం వ్రసాధ్యాహమ 

స్వరూవత్వం దూషయతి=అపీచతి. యతశ్రెకఘటసల్రి వ్రఒపి ఫఘటసామాశ్యాఫావో 

నాప్ తగా క వత్నీస లే ష్ష౭_పీ మూర్త ద వ్యసామాన్యాభ వాత కాకాళో నా సే ప్రవెతి 

పమ్యంకరసంచారో న స్యాదిత్యర్థః. దేశవిశేషూవ చ్చే దేనావరణాభావో=. స్తీ త్యా 

కం క్యాభ వావన్భృదక చెళవి శేష నపాశాళ నాభొవ ఇ త్యాహ---య లై, త్యాదినా. 
పతిష్వతి పత్నీ సంచరిష్యతీత్యర్థ 8. ఆకాశస్యావస్తుత్వేం స్వ గ్గ ంథవిరుద్ధం చెత్యాహ_ 

ఆప్ చెతి. కిం సమ్యక్ నిశ్స్శయ అశ యోజఒస్యా ఇతి కిం సన్నిళ్ళ)యా అవస్తునళ్శశ 
విషాణస్యా శయ త్వాదర్శనాదితి, భావః. వ్యాఘా తాంతరమాహ--- అపి చేతి, ధ్వంసా 

న. 

ఇత్థం నిరోధద్వయన్య నిరు పాఖ్యత్వం నిరస్థ్క, ఆ కాశస్య తన్నిరనస్యతీ--- 

“అతన ఆకాళ; సంభూత$* ఇతి శుత్యా కబ్బగుణ' తేన చాకాశేఒవ్ వృథి 

. వ్యాదిపద్వస్తుత్వవ ప తివ శ్రెరవిశేషెల్. న నిరూ పాఖ్య త్వమిత్యర్థ 8. 



/ 

నలల రత్న ప్రభాభూషిలె, శాంకర,బ్రహనూ త్ర భా మ్యే [అ. ౨ 

తన్ని రుపాఖ్యమవ స్తు నిత్యం చేతి వివ,తిషిద్ధమ్. న హార్టివ స్తునో నిత్య 

తషమనిత్యత్ష్షం వా సంభవతి, వస్తా శయ తాషద్ధర్మభర్శ్మి వ్యవ హారస 

ధర్మధర్మిభ" పె హా ఘటాదినద్వ స్తుత్వ మవ స్వాన్న నిరుపా ఖ్యత్వమ్. 

సూ, అనుస శ్చ. 9%. 

ముపలబిమునూత్సదషమానం స రణమేవానుస తిః సాచోపల చక 

థి భి శి శిల. థి 

క్రర్త్శృకా నతీ సంభవతి, పురు హోంతరోపల విషయే పురుహోంతరస్య 

స్టృత్యదర్శనాత్ . కథం ప్యాహమదోఒ ద్రాతేమిదమి దానం పత్యా 

అర్య సద గా ణి జ భే గా ణ్న లి 

మోతి చ పూర త్తరదర్శి స్యెక సిన్న సతి పృత్యయస్సా్యాత్ . అవిశ 

జ 0 పలి జ 0 జ ” అ గ 

జ న్ అ వ లి మర్యు 
జగ (౯ శ 

సర్వస్వ లోకస్య ప్రనిద్ధోఒవావాద్ రార
ా సమా యుది 

ది 0 ఆ 1 వష జ అగ "9 

రా త యోర్భిన్నః కరా న్యూ తతోొఒహాం సృ రామ్యు దన్యః 

బ్రతి ప్రతీయాత్ . నల్వెవం వ్ర లేత కశ్చిత్ , య్యక్రైనం వృత్య్వయ 

సత దరునస రణ యోర్సిన్న మేవ కర్తారం సరో(లో కోఒవగచ ట్రై 

బరు థా భయ వ ఎ 9 

వతియోగి త్వాఖా్య ధరా నిత్యత్వం నాసతి సంభవతి ధర్మిణోడస త్త పషవ్యాఘూాతౌ 

దిళ్యర్థః. 

౨ ఆత్మనః క్షణికత్వం దూషయతి---అనుస్త్మ ఎకెరితి. అనుభవజన్యా 

స్త ఎతిరనుస్య ఎత స్యా ఆనుభవసమానా[
 శ య త్వా త్తదుభయా క్ర యాత్మనః స్టాయ

ిళ్వ 

మిత్యర్థ$= క్షణిక ల్వే జ్ఞానద్వయానుసంధానం చ న స్వాదిత్యాహ ---కథం వ్యూహ 

మిళి. ఫూర్వదర్శనకర్తుర ద్రాతమితి సృరణక ర్తైక్యవ, త్యభిజ్ఞానాచ్చాత్
యన! స్టా యుళ్వ 

మి త్యాహా=--అపీ వేతి. మయోజఒహవమదః। పూర్వమద్రాత్ం స వీవాహమద్య తల్ సరా 

పాతి పృశ్యభిజ్ఞానాకారో (దవ్చవ్య$) ఇదం పశ్యామాతి జ్ఞా నాం తరసంబం ధక థన 

యో౭వామృద్భాతం  సోజవాం పశ్యామాతి ప్ర తృభిజ్ఞాంత రద్యోత నార్థమ్. వినషే 

చాధకమాహఎాయదిహీతి. ద్రప్త ఎసరు శేదెజవాం స రామ్యన|్య౭ద్రాడదికి 

వ,తీతిస్సా ప్ర దిత్యక్ర దృష్టాంతమాహా---య త్రై వమితి, (పృశశయమావాస్మ రౌ 

అధునా ఆత్మనః తణికత్వం' నిరాచ ష్ట్ర 

అనుఛవమను ఉత్పద్యమూనా సతికి అనుస తికి, ' తేద్భలాల్ అత్మనో ఒన 



పా. ౨.] సముదాయాధికరణమ్. ఈ. నూ. ౨౫. ర్ికి 

స్మృళామ్యుహమసావదోఒ్రామిదితి. వ్రహా తషవామదో2 ద్రాతుమితి 

దర్శనస్త రణ యో ర్వైనాశిక్ ఒ ప్యాత్మాన మెవై వ కంక రా రారమవగచ్చల, ననా 

హమిత్యాత నో దర్శనం నిరష్భ_క్త తం నివ్వ లె యథాఒగ్నిరనుప్లోఒ 

వ్ర కాళ కా వాత క్ వంస త్యెకస స్వ దర్శనస్మ రణలతు,.ణదగ్గయసంబం ? భ్ 

వక తాయ దము రవరివార్యా వై నాళికస్వ స్యాత్ , తథానంత 

రామనంత రామాత్తన ఏవ ప్రతివత్తిం వత్యభిజాన న్నే కక_ర్హ్భ 

కామో _శ్రమాదువ్బా (సాడతీ కాక్స్ సత్ తివత్తిరాజన్మ న ఆ ల్మెకళర్త్భ 

కా ప్రతిసంద థానః కథం మణభంగవాదీ వైనాశిళో నావ పత్ర, వేళ 
ఎం ; షా — mn 
స యది బ్రూయాత్ గో దృశ్యా దేతత్పంపత్స $త వతి తం చలో 

బ్రూయాత్ . తేనేదం సదృశమితి ద్యయాయ త్త త్వాత్పొాదృళ్యన్య 

( ళ్ళ య దా నాం 3 జ కప వ _ 
ల. స రావ్యువామన్ఫో౭.ద్రామేదితి చృత్య యో యత్ర త బన్ను మే కర్తారం 

గె జ్యో కవ జ రకం జర లోకో2వగచ్భతీత్యవి వాదమిత్యర్థ 8. కృత వ, త్యపిజ్లాయాం తాదృశ భేద పృత్య 

యస్య బాధకస్యాదర్శనా దాత్య స్థాయిక్వం దురా్వరమి త్యాహ= ఇవా శ్వహమదలబ్లలి. 

యథాన్నేరాస్ట్యాదెకం న బాధలే కళ్చి తథా నాహమద్రావమితి ఫూర్వదర్శనం న 

హ్నుత _వక్ళశేన చాధాభావాల్ వ (వృ త్యభిజ్ఞ ప్రమెత్యు క్త కం భవతి. తథా ద ద్రమల 

సరై శే సతి స్టాయిత్వం ఫలితమి త్యాహ----త త్రై వం నతీతి. తణద్వయసంబంభే 

పా ప్యాత్యన స్తృరీయక ణే భంగో2. స్తే షక్యేవం పదంతేం చ, ఫా ఎత తిం పర్తమాన 

29 

శ 

దశామారభ్య ఓృత్తమాచ్చా సాత్ ఆమరణాల్ అనంతరామనంతరాం స్వనై నివ వతి 

ప త్తిమా త్తెకక ర్భృకాం ప్రత్యఖిజానన్న జన్మనశ్చ వ ర్తమానదశావర్యంత మతి తాః 

(వ్ర లిప శ్రీః స్పకర్త కాక వ వ, తినంద థానస్సన్ని తి యోజనా, దీవజ్వాలా స్వీ వాత ని 

వ ప్రశ్యభిక్ఞుకం సొద్భశ్ళదోషాదితి శంక తేసఇతి. సాదృశ్యజ్ఞానస్య ధర్శ ప్ర తియోగి 

జానాధీనత్వాల్ సీ వ్ స్పిరస్య జ్ఞకురస త్ర్యాన్న సాదృశ్య జ్ఞానం సంభవతి, స ER వావ 
వా 

సిద్ధాంకన్యా గ్రిదిలి 'సుహరతి__కమిత్యాదినా, స్యాదేతల్ న సాదృశ్య, పృత్యయః 

స్రారి ర్వ క్తరవస్తుద్దయాజ్ఞానజన్య స్త సద్ద ద నయసాద్భృ శ్యావగాహీ, కిం తర్హి కళ్చి దేష వికల్ప; 

స్వా కార మేవ బాహ్యా ల్వేన విషయాకుర్వాణ: తణాంతరాస్పర్శీ, "అతో న స్స్ేద్ర దృష్ట) 

-బ శే ఈజీ సే అ పేషెతి శంక సె లెనేదమితి. అత్త వక్తవ్యం సాదృశ్య ప్ర వ త్యయే తేశేదం నద్భశ 

మితి వస్తు త్రయం ఛానలే నవేతి. చేతి వదత$ స్వానుభవవిరోధ3, కించార్జ భేదా 

a న కణిక త్వమిక్యర్థ అన్యస్యానుభూ తే విషయే అన్యన్య సృరణాయో7దితి 

రిం 3 



రక్! రత్న ప్రభాభూషి లే, శాంకరబ్రహూనూత్రభామ్యే. [అ. ౨, 

మేణభంగ వాదినః సదృశ యోర్జ ఏ యోర్వ స్తునోర్ల ఏహీతు రేకస్యాభా 
కాలు 

వాతి, సాదృళ్యనిమి_త్తం పృతిసంథానమితి మిఖథ్యావులాప ఏవ 

“న్ గా డీ ం న హ్. ద్ర 

నాతి ) స్యా చ్చెత్స్ఫూరి సత్తీర యోః కణ యోస్సాదృళస్వ గ్కహా 

తే లో Ain An గ ర ణం వ అ ర్ వ్యా బ్ క_స్తథాస త్యకస్య త, ణద్యయానస్థానా త్ టణిక తష ప తిజ్ఞూా పద్య, 

తెనెవం సద్భశ మితి పత్యయాంతర మే వెదం న పూరో్వ్వ త్రీరతమణ 

దయ గృహాణనిమి త్తేమిల్ "వన్న, తేనేదం సద్భశళశ మితి ఫీన్న పదార్థ 

- ష్ జ ny ఇ న్ ల ” ణీ గా పాదానాతి , ప్రత్యయాంతర మేవ చేత్ సె ద్భశ నిషయం స్యాత్ , 

న్ా య మంట a వ షా రై ాద గ తేనేదం సద్భశో మిత్ వాక యోగ్ శర్ట సార ల ఎ $ 

Brey a రి ఒఅ | ద్ 5 జ క _ tet మి త్యన ప్రయోగ శాన్ను యా యచా హా కప్రనద్ధ వట శి, 

పరీకుకై ర్న పరిగృహ్య తే తదా స్వపతేనసిద్ధిః వరవతదోపో వా ఉభ 

యమఫ్య ప్యుచ్చనూనం పరీక్ష కాణామాత్తనళ్ళ్చ యథార్థ తేన న బుద్ది 

సంతానవూరోహత్కి ఏవమేవైషో ఒర ఇతి నిశ్చితం య త్తదేవ వ క 

వ్వ్, తతొ 'ఒన్యదుచ్యమానం బహు ప్రలావిత్వమాత్మనః శేవలం 

భావాణ్ వదత శ్రీయ వ యోగో న స్యాత్, తస్తాత్ వద త్ర యణ మిథ స్సృంనృష్టు 

భిన్నార్భ భా నాదభానమసిద్ధమితి పరివార తి==న శేశరతి, అథ భన లేవన్తు త్రయం కచ్చ 

ప్రత్యయాభిన్న మేవ న చాహ్యమితి వన్న త తృయాణామేక ప్ర శ్యయా భేదే మిథ్గో వ్య 

శేదావ్తేః ఇష్టైప త్తిరితి బ్రువాణం విజ్ఞాన వాదినం (వ్ర వ 

ల్ ల వ్ + స | బు ధవ ఆ వి అక్ 
త్రయం జయం సాదృశ్య ప వ్రృత్యోయోద్శిన్నం సర్వలోక ప్రసిద్ధం తచ్చ నాంగ క్రియ 

స్థాయి దృష్ట్రృప్ర ప సంగభయెన్క తరి. త తదాకారాణాం కణిక విజ్ఞా నానాం మిథో 
థ 0 లా 
వార్తానభిజ్ఞ త్వా చెకసి క ధర్త్మి ౪ శ పరుద్ధా సక పవ్స్ఫురణాత్మ కవిప, లప త్ర ససంభ వాత్ 

స్వపతసాధ నాదివ్యవ హారి లు “ప్యేత, అతో యథానుభివం = య భేదో౭_జ్లీ 

కార్యః. తథాచ 'లేనేదం సదృశమితి బావ్యోర్థ యోర్జానవూర్వకం సాదృశ్యుం జానత 
ఠా 

త నః సాయిత్వం దుర్వారమిత్యర్హః, నను సంల్యేప చావ్యోర్తాః కణికస్పలత్షణా 8 
వ న థి థి 
ఏక లక గ్రాహక 

త్యాహ=-య దా కూతి, పస్తు 

సవికల్పాధ్యవ సేయాస్తు స్థాయిత్వ సాదృ్భృ₹స్యద యో బావళ్యిః 

పతా ఆవభ"సం త్ర అతో వవ. పృతిపత్త్యాది వ్యవహార ఇతి బాన్ఫ్యోర్డ వాదమాశంక్య నిర 

ఎతిలావీవమేవేతి. యల్ (పృమాణసిద్ధం తజేవ వక్తవ్యం, న హి “కణిక ల్వే కించిత్. 

ఏ,మాణమ స్తీ. నవే దాసీం ఖ్ ఇతి వ వ్రశ్యవమన్త రమాన కాలాన త్త త్వం ఫఘటసృ గోచర 

ద్వ ర్హమానతణమ్మాత్రృ స్త రూ పే పే వణికల్వే మానమితి వాచ్యం. తన్య వర్తమా 
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5 bo ఖ్యాపయేత్ . న చాయం సాదృళ్వాత్ సంవ్యవవోరో 

వావగమా_త్తత్సద్భశ భా వానవగ మాచ్చ. భవెదపి కదాచిచ్చా 

గవ స్తుని విప్రలంభసంభ వాత్ తచేవెదం స్వా_త్తత్సద్భశ ౦ వేతి 

సందేహాః, ఉపలబ్దరి తు సందేసో=వి న క దాచిద్భవతి న వవాహాం 

స్యాం తత్పదృశో వేతి యవవాహం పూస్వేద్యుర ద్రాతం స ఏవాహ 

మద్వు సృరామిాల నిశ్చితా త్తద్భావోవలంభాత్ . తస్తాదప్యనుపపన్నో 

వై నాశిక సమయః, 

సూ. నాసల్ ఒదృష్టత్యాల్ . ౬. 

వ్రతశ్బానువవన్నో వై నాశికసమయకి యతః స్థిరమనుయాయి 

దా 

న్నా yy A ర్న -టెం 

2 

కారణమనభ్యువగచ్చశామభా వా ద్భావోత్స త్తిరి త్యెత దావద్యేత. దర్శ 

యంతి చా త్రాభా వాద్భావోత్పత్తీమ్ 'నానుపమృద్వ ప్రాచముర్భావా' 

నత్వమా త, గోచర ల్వెన కాలాంకరానత్త్వాసిద్ధేః. నచ యళ్సల్ తత్ శతణికమితి 

వ్యాష్స్ర స్తే, విద్యు దా దేరపీ ద్వి త్రితణస్థాయి ల్వేన దృష్రాంతాభావాల్ . నచ స్థాయిన 

మనునాళారమంత రేణానుమానం సంభవతి తస్తాదనుమానసీ్ధైర్థ వక్తా కథాగతో2. 

శ్రోద్థయవచన ఇత్యర్థః. కించ సాదృశ్యం వ క్యభిజ్ఞాయాం దోషతయా నిమి క్లం 

విషయతయావా, ఆద్యేఒవి స్వరూవసత్ జాతం వా నాద్యకః, మందాంధకార శుళ్లి 

జయ్ - ఇ , మాత్ర్యగ, హే శె స త్యాజ్ఞానేఒపి రూప్యా భేదభ్రమావళత్తే?. న ద్వితీయ, స్టాయిజ్టా 

తారం వినా తజ్జానాసంభవన్యో క్తత్వాత్ + నాపి విషయళయా నిమి శృమిత్యాహ___ 

నేతి. సోఒహా మిళ్యున్లేఖా లే నాహం సదృశ ఇక్యనున్ల ఖా దిళ్యర్థ 9. సోఒహామితి 

ప్రశ్యభిజ్ఞాయా ఛ్రమత్వం నిరన్య సంశయత్వం నిరస్యతి---భ వేదితి. జిడార్భే సృశ్యభి 

జ్ఞా కేజి బాధసంభాననయా సంశయః కదాచిత్సా సన్నాత్మ నీత్యర్థః. ఆసందిశ్థానివ 
ర్య స్త పృ క్యభిజ్ఞై విరో* ధాదాత్మ తణికత్వమక మత్యం తొసంగత మిత్యువసంహరతి-____ 

తస్తాదితి. 

౨౬ అభావశ్శశవిషాణవద త్యం తానన్ని త్యంగీకృత్య మృదాదినాశళా దసతో 

ఘటాదికం జాయత ఇతి నుగతా వదంతి తద్దూషయ తి సానతఇతి. న శేవలం 

బలాదాపాద్య'తే కింతు స్వయం దర్శయంతి చ చ్వాన ఇొ (వ్రకృతమర్థం గమ 

కారణాఫావాత్కార్యోత్ప త్మింితి పమీమవళిష్టం నిరాచ వే-- 
. లు 



535... రత్న ప్రభాభూషి కే కాంకర బ్రహ్హసూ ట్ర భామే [అ. ౨. త్త 
దితి. వినష్టాన్ధి కిల వీజాదంకుక ఉత్పద్య లే, తథా వినస్టాత్ టీ రాద్దధి, 
మృత్చం డాచ్చ ఘట్య్క, కూటస్థా చ్చే తార ణాత్కార్యముత్ప ద్యెత, 

అవి ఎ పూత్సర్యం సర్వత ఉత్ప చ్వేత. తస్తాదభావగ, వైభ్యూ వీజాది 

భో్యూ-జ్కు- రాదీనాముత్పద్యనూన త్వాద భావాద్భావోత్స_త్రిరితి మ్ 

న్యంతె. తల్రైదముచ్య లె, 'నాసతోఒదృష్టతాష'డితి నాభావాద్బానః 

ఉత్పద్యతే, యద్య భా వాద్భావ ఉత్ప ద్యేత, అభావత్యావి నేహాత్కా 

రణవి శేషా భ్యుపగ మోఒనర్థక స్స్యాత్ . న హి వీజాదీనాముపమృది తా 

నాం యో౭ భావ _స్తస్షి చ శశవిపాోణాదీనాం చ నిస్ప గభావత్యావిశె 

పూద భావ లే కశ్చిద్యి హో స్తీ యేన వీజాబేవాంకురో జాయతే 

వీ రాదేవ దధీ త్యేవంజాతీయకః కారణవి శేహాభ్యువగ మోఒర్జ వాక్ 

స్యాత్. నిర్వి శెషస్య త(భావస్య్థి కారణ త్వాభ్యువగ మే శశ వియాణా 

దిభ్యఒవ్యంకు రాద యో జాయేరకా నవైవం దృశ్యతే. యది పునర 

భావస్యాపి విశేషపోఒభ్యుపగ మ్యేతో 'త్పలాదీనామివ సీలత్యాదిః తతో 

విశేషవత్వ్యాచేవాఫావస్య భావత్వముత్పలాదవత్ ప్రస జ్యేతు నాష్య 

యతః, మృదాదికమువమృద్య ఫఘటా చే9 ప్రాదుర్భావాదితి, ఇమమర్భ మానా ---వినష్టో 

దితి. కారణనినాశాల్ కార్యజన్తేత్యళ, యు _క్టిమావాకూటస్థాదితి. వినాశ శాగ్యా 
4 OU ఆ యా థి 

గ ౧ ards “ర కా sn 
న్ని త్యాదిత్యర్థః. నిళ్ళన్య నిరతిశయస్య ౩ ర్వశక్త త్వ తత్కార్యాణి నర వచ్యాకస్మి 

న్నేవ కకో న్యు స్తథాచో త్తరతణే కార్యాభి' వాదస ఆతృ్వావ త్తీ8, న చ సహాకాంకృ తాలి 

శయ కనూజ్ కార్యక్యమ ఇతి యుక్తం అతిశయస్యాతిశయాంతరా పేమాయామన 
/ Uy ఆ 

వసానాణ్ అన పేకూయాం కార్యస్యావ్యతిశయాన పేక తేన సహా కారివై యర్యాచ్ 

గ్ కాన = ~ a 

తస్తాన్న స్థాయిథా వా త్కార్యజన్నే క్యర్ణ 3. తణికభావన్య హేతుత్వము క్తరో క్పాదే 

ఈ నం సే కో వా గ చేశ్య త్ర, నిరస్తమ్. అభావస్య హీతుత్వనిరాసార్గ ౦ సూతం వ్యాచ ప్రేోర్రే దమి లి. 

యది వీజాళావస్యాభా వాంతరాద్విచేషస్సా న్త్తదా విశేషవదభావద్వారా బీజాూ జేవాం 

“క కతి లోకాయతి కానామభ్యుపగ మో౭ర్ధ వాక్ స్యాన్న సోఒ ప్రీత్యాహ-ా 

నేతి. నూ రే, ౦ యోజయలి---నిర్వి శప స్యతి. శశవిషోణా బేః కార్యకారి త్వస్యా 

షృ్రళ్వాన్నా భా వస్యాసతో హేతుత్వమిత్యర్థః అస్త వ్రభావస్యావి విశేష. ఇత్యత 

)హ---యదీతి.  అభావస్య హేతు త్వేఒతిపృనంగ ఇతి తర్క_ముక్త్వాషానుమాన 

మాహ--నాపీతి. ఆభావో న హేతురసశ్త్వాక్సమకవదిళ్యర్గః. అభావో న ప్రకృతిం, 

అసతో భా వా త్యారోోక్ప త్తిర్న యుక్తా. కుతః, అదృష్ట త్వాల్ నిరు పొ 
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భావః కస్వచిదుత్చ _శ్తీహీతుస్సా్యాత్ , అ ఫావత్యాదెవ శశ విష గాడ 

వత్ . అభావాచ్చ భావోత్పత్తావభా వానిష్టిత మేవ సర్వం కార్యం 

స్యాత్ , నైవం దృశ్యతే సర్వస్యచ వన్తునః న్వేన సేన దూవేణ భావా 
త నై వోపలభ్యమానత్వాత్ .న చ మృదన్వితాళ్ళరా వాదయో భావా 

_స్తంతొందివి కారాః కేనచిదభ్యువగమ్వుం తే. మృద్వికారా నేవ తు మృద 

నితా౯ా ఖావా౯ లోకః ప్రత్యెతి. యత్తూక్తం స్వదూపోవమర్షమంత 
శేణ కస్యచిత్కూటస్థస్య వస్తునః కారణత్యానువవ లిరభా వాద్భావో 

బ్ Sr అగ త్పత్తిర్భవితుము ర్హ్హలతి, తద్ద్డురు క్రమ్. శ్రరస్వఖావానా మేవ సువర్లాదీనాం 

పృత్యభిజ్ఞాయమానానాం రచ కాది కారణభావదర్శనాత్ , యేవ్యువీ 

వీజాదిషు స్వరూపోపమర్డో లత్యు లె లెప్వవీ నాసావ్రపమృద్య మానా 
అద 9 ద్ర ఇ జ్, _ . ఫూ ర్యావస్థా ఉ_త్తరావస్థాయాః కా ఇణమభుర్ణిపగమ్యు లె, అనువమృద్యు 

మానానామేవానుయాయినాం _బిజాద్యవయవానామంకురాది కారణ 

భాబాభ్యుపగమాతి , తస్యాదసద్భ్యళ్ళళ వివా ణాదిభ్యః సదుత్ప_త్త్వదర్శ 

నాత్ సద్భళ్చ సువ ర్షాదిభ్యస్పదుత్ప _త్తిదర్శనాత్_ అనువవన్నో ఒయ 
నావు 

'కార్యానన్విత తాల్ యథా శరావాద్యనన్విత స్తంతుర్న శరావాది పృళృతిరితి తర్క 

ఆ అడు రి రా - SW జల ఫూర్వకమాహ---అభా వాచ్చేతి. అతో 2న్వితత వన్మృ చాదిర్భావ వ్వ (వకృతి 

రి త్యాహా---మృదితి. స్టాయిను కారణ త్వా యోగము క్తమనూద్య దూషయతి-యత్తూక 

మిత్యాదినా. అనుభవబలాత్ స్టిరఫావానా మేవ సహ కాంసన్నిధి క మేణ కార్యక్రమ 

"హేతుత్వమంగీ కార్యం, న చ శక్తన్య సవా కార్యేమూ న యాత్తేతి వాచ్యం యతో 

ఇఒశక్తస్యాపి నాపేషేత్యసవాకారి విశ్వం స్యాత్. తకన్స పర్లాదా స్వతో2తిశయ 

కూశ్యేఒగ్ని కా పాదిసవా ౪ కృ తాతిశయ క్ర మాద్రుచ కాది కార్యక్రమ. నణాగిశయ 

స్యాతిశయాంత రాన "పే క్ష అ కార్య స్యావ్యన పే షతి వాచ్యం, వటస్యమృదన పేత ల్వే 

'కార్యత్వావిశేషూత్ ఫఘుటస్యాపీ మృదన పేక వ సంగాదన్వయవ్యతి రే కాఫ్యామ "పేజా 

సహశకారిష్వపీ తుల్యా, యదుక్తం కార్యాఖావదశాయాం కారణస్యాన త్త్వ్వవ త్తిరితి 

తన్న, అకారణస్యావి బాధాభావేన సత్తోోవవలేే, నహ్యార్థ క్రియా కారిత్వ మేవ 

ఖ్యాల్ నరవిషాణా దే; కారో్ళ్చ ప్తరదృష్ట త్వాల్ . దృష్ట్రత్వాదితి వా ఖేద$. సత 

వ్వ మృడ క్ట ఎప్ప కావదిశ్యర్థః, 



38 రత్న వ్రభాభూషి తే, ఇాంకరబృవాసూ త్రభామ్యే (అ. ౨ 

మఖా వా ద్భావోత్ప_త్త్యభ్యుపగ మః. అవిచ చతుర్భ్యశ్చి_్త మైకా 

ఉత్పద్యం తే పరమాణుభ్యశ్చ భూతభా తిక లతుణస్పము దాయ ఉత్ప 

ద్యత, ఇత్యభ్యుపగమ్య పునర భావాద్భావొత్ప_త్తిం కల్చ్బయద్భిర భ్యువ 

గతమవవ్న వానై శెషనాశిశైస్సర్టో లోక ఆకులీ క్రియతే. 
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సూ, ఉదాసనానామి3 చె వం స్వః ౨౭, 

యది చాభావాద్నావోత్స_త్తిరభ్యుపగ మ్యుతే, ఏవం సతుర్ణిదా 

సీనానామనీసామానానామపి జనానామభిమతనిద్ధిస్స్యాత్ , అఖఫావస్య 

సులభత్వాత్ .. కృషీవ లస్య శే త్రకర్శణ్య ప్ర యతమానస్యావి సస్య 

నిష్ప త్తీస్స్వాతి , కులాలస్య చ మృత్సంస్కీ_ 9 యాయామ ప్రయతే మాన 

స్యాప్యమ శ్రొత్స త్ర. తంతు వాయస్యాపి తంతూనతనా్యానన్యాపి తన్యా 

నన్యైవ వస్త్రలాళభః స్షర్రాపవర్ద యోశ్చ న కశ్సిత్క_ థంచిత్ సమా బాత, 

న మైతద్వుజ్యలేఒభ్యుపగమ్య తే వా కేనచిత్ , తస్థాదనుపపన్నో ఒయ 

మభా వా ద్భావోత్స_త్త్యభ్యువగ మః, 

సత్త్వం అసత స్తదయో గన సత్త ్ వన్య తతో ఛేదాల్ సతో వ్యార్ల 

నాసతక, అత$ కారణతావచ్చేదకమబాొధికస్టరూ పాఠ్య కత్వం సత్త్వం కారణ త్వ 

ద్భిన్న మేవ, తస్తాదనుస్యూతస్టిరఫా వానాం పీతుతషమువవన్న మితి భావః. వూర్వా 

పరవిరోధమ ప్యాహ--- అవి వేతి. 

౨౭. అభెవాదుత్పత్త శశవిపాణాదప్యుశ్చ త్తిస్సా నదిత్యు క్షం, అతి పృనంగాంకే 

రమావా=_ ఊదాసీనానామితి. అనీపహామానానాం వ యత్నశూన్యానాం ఆమ తం 
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ఫఘటాదిపా త్రం, తన్వానస్య వ్యా పారయతం, తస్తాద్భాాంతిమూ లేన తణికబా వ్యోగ్థ 

వాదేన కూటస్థనిత్యబ్ర హృసమన్వయస్య న విరోధ ఇతి సిద్ధమ్. 

ఇతి చతుర్ధాధిక రణమ్, 

ఆధునా పృవృత్తిమ్మాత్ర మపి న యు క్షమి త్యానా 

అభావాద్భావోక్చ త్తిరిక్యంగీకాశే _ఉఊదాసీనానాం తత్త త్కా-ర్యసాధ నేమ 

ఆ ప్రవర్తమాశానామవి పుంసాం స్వస్వాఖిమత కార్య సిద్ధిః స్యాత్. అతో వై భాషిక 
5 సౌ త్రాంతికయోర్డతం _్రాంలిమూల మే వేతి సిద్ధమ్, 
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సూ. నాభావ ఊపలబ్లైః ౨౮, 
ఏవం బాహ్యోర్స వాదమా వ్ శ్రిత సముదాయా పొప్వ్రాదిషు దూ 

ప, ణేషరాచ్బావి లెషు విజ్ఞాన వాదీ బద్ధ వడానీం వత్యవతిష్థ తె. శేపాం 

చిత్కిల వి నేయానాం చావ్యాన స్తున్ణభిని వెళ మాలకు తదనురో ఛేన 

బావ్యార్థ వాద ప్ర క్రి యేయం విరచితా నాసా సుగ తాభిప్రాయః, 
తస్య తు విజ్ఞ నైక స్య_ంధ వాదవ వాఖి వే త, తన్మింళ్చా విజ్ఞానవాదె 

బుధ్ధా్యారూ కాన రూ పెణాంతేస్థ ఏవ ప్రమాణ ప్ర మేయఫలవ్యనహార 

స్పర్య ఉపవద్య తే నత తపి బా బ్యా౭ రే బుద్ధ్య్యారొ హమంత రేణ 

ప్రృనూణాదివ్యృవవోరానవతారాత్ కథం ప్రునరవ గమ్య తే అంతస్థు 

ఏవాయం సర్వవ్యవవోరో న విజ్ఞానవ్యతిరిక్సో బాహా్యేఒర్ధోఒ స్త నులి, 

9౮. “నాభావఉపలబ్దే$” ఆఖండనిర్వి శేష బ్ర వావిజ్ఞానం బావ న్యోర్జి- పాదానం 

వదతాం వేదాంతినాం మతం భిన్నం సాకారం శతుణికం విజ్ఞానం, న కతో=.న్యోజడ్ధో 
ఒ-స్తీతి యోగాభారమ లేన విరుధ్యలే న వేతి తన న తస్య మానజ్రాంతిమూల త్యభ్యాం 
సంశయ, ఫూర్వో క్షబాహ్యోర్థ వాదని రాసముపజీవ్య' ఫూర్వవత మాహ---వఏవమి త్య 

దినా. ఫూర్యో శ్రరపషయోర్వరో ఛావిరో థా ఫలం. నన్వేకన్య నుగతాగమస్య కథం 

చాహ్యార్థ సత్త్వ్వాన త్త ్ వయోస్తాశ్స్చర్యం విరో ధాదిత్యాశం క్యాధికారి భేదాదవిరోధ ఇతి 

వదక విజ్ఞానవాదిన నస్ఫ్సుగ జాభి ప్రాయజ్ఞ 'ల్వేన మందాధికారిభ్యో చాహ్యార్థ వాదిభ్యః 
శ్రైష్ట్టమాహ-_శేషాంచిదిలి. డా క్షం జ ధర్మ క్ర రీనా “జేశనా లోకనాథానాం సత్యా 

శయవశానుోి తి, సునతానాముపచేశశ్శివ్యమ త్యనుసా రే ణేత్యర్థ 8. నన్వనతి చావ్యోర్జే 

మాన మేయవ్యవపహార$ కథం తత్రాహా--తసీ స్టిన్నితి. విజ్ఞాన వ మేవ కల్పితసీలాద్యా శార్ 

త్వేన ప్ర వ,'మేయం, అవభాసాత్యనా మానఫలం, శక్యాత్య్మనా మానం, శక్యా శయ త్వా 
కరేణ ప్ర వ మాలేతి భేదకల్పనయా వ్యవహార ఇత్యర్థః. ముఖ్య నీవ భేడః కిం న స్యా 
దిక్యతఆహా_సక్యపీ రి, న హి బుద్ధ్య నారూఢస్య వీలాజే; వ వ, మెయత్వవ్యవవోరో ఇస్సి సే 

అతో బుద్ధ్యారూఢాకారవీవ ప్రమేయం న చాహ్యమిత్యర్థ 8. చాహ్యార్ధానల్తే వ వశ్నో 
భ్రార్టకం యు క్రీవవళ్ళన్యతి=-కథమిశ్యావినా. జ్ఞేయం జ్ఞానాతిశేశే డేడానల్ తదతి 

ఫూర్వం కతకబావ్యర్థదాదిమతనిరారరణము. కారి. తదువ వజీవ్య త ణిక్షవిజ్ఞాన మా త్ వాదీ త్ర క్యకర్టక్ ఇర ఉపజీవ్యో వజీవక్రభావచంగ ల్యేదమాహ-__ 

ఫలం ర్వ్యవత్ , విజానాతిరి కబావాగపదారసాాభావ ఇతి విజానవాది 
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మాణవో వా స్సు _స్తత్సమూావో వా స్తంభాదయ్య, తత్ర న తావత్సర 

మాణవః _స్తంఫొదిప్ర, త్యయవరి చ్బెద్యా భవితుమర్హ ంక పరమాణ్యాా 

వెస సజ్ఞానానుత్ప త్తే తే నావి తత్పమూనో స్పృంభాదయ నే నపషూం పరమా 

ణుభాఒన్య త్వానన్య త్వాభా సం నిరావయితుమళక్య త్వాత . ఏవం 

జా త్యాదీనవి ప వ్రత్యాచటిత, అవి బానుభవమా తై త్ర అణ సాధారణాత నో 
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జ్ఞనస్ధి జాయమానస్య యో౭యం ప వ్రతివిషయ? వత్ పాత; 305 

తదసంభ వాదిత్యాహ, స హీ బాహ్యా ఒర్జ్ ఒభ్యువపగమ్యుమానః పర 

రత్నా 

జ్ఞానం కుడ్యజ్ఞానం ఘట జ్ఞానం పటజ్ఞానమితి, నాసా జ్ఞానగతం విశే 

మంత రేణో పపద్యతఇత్యవళ్యంవిషయసారూవ్య జ్ఞానస్యాంగీక మ్. 

అంగీకృతే చ తీసీ సీనషయాశకారస్య జ్ఞానేనై వావరుద్ద ద క్వాదపార్థికాబా 

వ్యార్గసదా ఇ్భవక ల్సనా. అపిచసహోపలంభనియనూద 'భేదోవివ యవిజ్ఞాన 

యారావతత్సి న హ్యన యో రెకస్వానుపలం ఛేఒన్యస్యోపలంభోజ స్త గ్ర 

న చైతత్ స్యభావవివేశే యుక్తం, ప్రతిబంధ కారణాభావాత్, తస్తా 

దప్యర్థాభానః. స్వప్నా దివ చ్చేదం ద్రష్పవ్వమ్, యథా హా స్వవ్నమా 

'రేకశేణాసంభ వాన్న రశ్ళంగవది త్యాహ-__తదసంభవాదితి. అనంభవం _ వివృణోతి 

సహీతి. వరమాణవశ్చె బెకస్థూల_స్త సంభబఇ్లతి జ్ఞానం న స్యాత్ సమూవాసస్త స్త వ్రసన్నిళృర్ణః 

అవయవ్యభా వేపి జాత్యాదయో బావ్యోర్థాన్సు్యు స్తత్రాహా---వివమితి, జాతిగుణ 

కర్త కాం ధరి 5 ణన్సశాశాదభేదేజక్యంత భేటీ వా భరి వద్దర ర్య స్రంతరవచ్చు న ధర్మ ధర్శ్మి 

భావః. భేదాభేదా చ విరుర్ధావిత న సంతి జాత్యాద్యర్థా ఇక్యర్గః. కించ ద్ధునస్య 

జే యసారూవ్యరూవ విశేషసంబంధాభావే సర్వవిషయ త్వాప లే్వ్వి శేపోఒ క్షీ కార్యః 

కథాచ జ్ఞానగతవి శేషనై సై సవజ్ఞా నేన విషయిీకరణాన్న బాహ్యార్గసి ద్ధిర్హా నాభి వాద్దౌరవా 

చ్చు త్యావా_అపీచేలి. వతపాతో విషయవి 'శేషవైళిష్ర ృవ్యవవార్య, కించ జయం 

జాచాఫిన్నం, జ్ఞానోవలంభకణనియతోో వలంభగ్రావ్యాత్వాత్ . జాన నవది త్యాహ_అకి 
బూ పా 
చలి. ద్ఞాశార్థయోశక్వా న్ర సవభేదే2౭పి నవోజవ లంభనం స్యాత్, గావ్యూ గెావహాకభెవా 

దిత్యత ఆహా న వైతదితి. క్షణ జ్ఞూనస్యా ర్హైన సంబంధ సే ఎాత్వభా వాన్న ట్ హ్య 

. గ్బావాక భావ ఇత్యర్థః కించ జాగ గృద్విజ్ఞానం న బొహ్యాలంబనం, విజ్ఞాన క్వాల్ .స్వప్నా 

దివిజ్ఞానవది తెగ్ళనా స్వ పే తి, విజ్ఞానానాం వెచిత్ర్యానువ వత్తి బాధితమనుమానమితి 

: సిద్ధాంత క్ర విషయక న కిం వ్మమాణమూలకి (భా ంతిమాలోే చేతి నందేహూ 
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యామరీచ్యుదక గంధర్వనగ రాది ప్ర లా వినెవ బాా హ్యానాళ్ట్ "రన 

గ్రాహ్య గ్రాహ కాకాశా భవంతి ఏవం జాగరితనోచశా అపి స్తం టా 

2కే, వు ర్రెక్యయా భవితుమ ర కంతత్టవగమ్య ₹ ప్రత్యయ తాన సపాత్. 

భం వునరసత బా బ్యాం పృత్యయవై చిత్ర న్టైమువన ద్వెత, వాసనా 

త్ర్యాడి క్యాహ, అనాచా హీ సంసారే వీజాంకురవద్విజ్ఞానానాం 

వాసనానాం చానో వ న్వనిమి_త్తే త్తనై మి త్తికభా వెన వైచిత్రం న వి ప్రి టి 

నలె. అవి చాన్వయవ్యత ర కాభ్యాం వాసనానిమి త్రమేవ సోన 

త 

స్ (6 

క. 

మా 

గమ క్యెవగమ్య తె, CE  రనామం వాసనానిమి 

స్తా గార లీ లై 

me రెణ తు ారినామర నీమి క్రహ్య జ్ఞానవై వల స్వ సమా 

TENN 
స వచ 5 = అద న a9 an నస 3, 

ము; మాన త్యం తే దవ్వు ఖ*వొ బాహ్నాాన వద్ధ ఫి 

“నాఫావఉవల "రితి. .నఖల( |. న్న 

థషవసాత 0 కక లె క సాదుసల ద్. డపలభ ౪ 3 ల హ్ వ్రృలోవ్ర 5, తయం 

ర్ట స్తంభః కుడ్ళం ఘటః పటత్రతి, నచా పలభ్యమాసనై ( 

వాఖావో భనితుమర్గ ఈ. యథాహా కశ్చిద్భుంజానొ భుజిసాథ్యా 

యాం తపా స్వ్యయమనుభూయ మానాయా మేవం బభూయాతి 

నాహం భుంజెన వా తృప్వామోాత తద్వదిం ద్రియసన్నిక మైణ సయ 

Cy |, beh 
y గీ 

మువలభమాన వవ బాహ్యామర్థం నాహమువల ఖేన చసో. నీల్ యవ 

న్మథముపా దేయవచనస్స్యాత్ . నను నాహ మేవం బృవిమి న కంచిదర్గ 
థి 

శంక లే_కథమిళి, అన్ఫథిోోవవత్త్యా పరివారలి.. వాన నేతి, అ నాదిసం తానాంతర్జ తం 

పూర్వపూర్వజ్డాన మేవ వాసనా తద్వశాదనే కక బవ్యవ ధా నే౭.పి సీలాద్యా కారక్త్ష జాన 
జా 

వెచిత లలి భవతి, యథా బీజవాసన౫మా కార్బాసర క్ర్షతక్టం తద్వడిత్యర్థ 8. డాభయ వాది 

గనక వచ్చ వాసనా వవ జ్ఞానవెచిక్ర త్ర S హూత్రవో న బాహ్మార్థా ఇ త్యాహ-_ అక్షి 

నమా శనై ye గ ను సో త్రృవాదస్య మానమూల తె రన నిత్యవిజ్ఞ ననాటో విభుద దత ఇతి qi 
వ వా గన అధ ల గం 7 ప్రాప్తే స్ట లేన త్రం న్ వ్యాచ పై "షెఎ--నాఫోొవ ఇతె స్ట్రదినా, కం భావార్థ స్యాము: వలబ్జై 

రభనః జత జ్ఞానాబ్భచే గానువలగ్నైన నాద్య ఇత్యుక్తం ఉఊవల జ్ఞేంతి_ద తీయం 

శంక ఆ, నను నాహమిఫి, బానడయరడా యుని న్ న ఇ వ య సూరిషహయవిషయిభై వెన ఛేదన సాక్షీ వ వ్రరృత 

దమ్రమాణమూల ఇతి వ్రూర్వః వతం, సిద్ధాంత స్తు---- విజ్ఞాన బృ త్రిరిక్వా నామ భై" నో నో 



ర్42 రత్న ప భాభూషి. లే, శాంకర బ్రహ్మసూత్ర భామ్యే అ. ౨. 

ముపలభ ఐట్సె కింతూపలబ్ధివ్యతిరి క్త కం నోవలభ ఇతి బ్రవీమి. బాధ 

మేవం బ్రవీషి, నిరంకళత్యా శే తుండస్య. న తు యు క్యు పేతం 

బ్ర వీష్స సతణవలబ్థివ్యతిశేకో= లి బలాదర్థ స్యాభ్యువగంతవ్యః ఉవల 

చేవ. న పీ కళ్చిదూసలన్ది మేవ _స్తంభః కుడ్యం చేత్యుపలభ క్కె ఉపల 

విషయ తే(నైవ తు సృంభకుడ్యాదీ౯ స్వా లౌకికా ఉపలభంతే, 

ప్రతణె వ మేవ సర్వే లౌకికా ఉవలభంతే యత్ప్రత్య్యాచమాణా అపి 

బాహ్యమర్థ మేవమాచవ, తె యదంత స్టేయరూపం తద్భహిొరషదవభాసతే 

. బ్రతి, కేపి హీ హా సర్వలోక ప్రసద్ధాం బహిరవభాసాం సంవిదం వృతిలభ 

మానాః వుత్యాఖ్యాతు కామాశ్చ బాహ్యామర్థం బపిర్నవపేవక్క 

రణం కుర్వంత వఇతరథా హా క క సాదృహార్వదితి మ్ర్రాయుః, న హీ వసు 

మిశ్రా వం థ్యాఫుత్రేవదవ భౌసతే వతి కశ్చిదాచటీత. త వాద్య థాను 

భవం తతషమభ్యు పసచ్భృద్భిర్భపా రేవావభ సత ఇతి యు _క్థృమభ్యువ 

గంతుం న తు బహి ర్భదవ భాసత ఇతి. నను బాహ్య సారర్గసాసాసంభ వా 

స్పహర్వదవలి సర ఇత్యధ్యనం ము, నాయం సాధురధ్యవసా యో యతః 

పమాణపమవ్న తష పవృ పూర్వక సంభ వాసంభ వావవ థా ్వేలే 
అవస 

వునస స్పంభ వాసంభ ane వృమాణప్రవృ త్స వృవృ్తి, య్ర్ధి 

Ch 

[ 

ew 
౨౬ 
తాల్ వ్రశ్యతవిరుద్ధమ ₹ దాఖిధానమ త్యావా= బాఢమి త్యాదినా. త్వద్వచనా 

జ్ఞూనాద్భాహ్యార్గం జనా భది చె వోవలభంత ఇ త్యావా_ ఇశతశ్చేతి. MI 

త్యం తస సత వ్రశ్యమోపలంభాయో గాల్ దృష్టైంత త్వాసంభఛ వాచ్చు బహిర్వచ్చబ్దో 

స్యాది త్యావా ఇతరేతి. అచాధిత ఛేదానుభవాదేవకారో యుక్తో నవత్కాార 

ఇత్యాహా-కే సాదితి, 

Bk DX 

es 

క్లైయార్థో జ్ఞ నాలి శేశేణాసన్న సంభ వాదిత్యు క్త బా ధాద్వత్మ 

రణమితి శంక లే___నన్వితి. కోఒసావసంఛవః ఆఅసత్త్వం వా అన త్త ్వనిశ్చయో వా 

ఆయు కృత్వం వా ఉక్కటకోటికసంశయాత్త కసంభవస్యాభావో వా, నాద్యక, సాభ్యా 

ఛేదాలత్. న ద్వితీయః, స్థూలౌ భట_స్తంభావితి సమూవోలంబనే స్థూ లత్వద్విశ్వ 

భుటక్వే స్తంభత్వ రూ వవిరుద్ధధర్మ వతో రర్ధయో రస్థూలా దేక స్మాద్ద పయావగాహి విజ్ఞానా 

ద్భెదసత్త వనిశ్చయె నాసంభ వాసి బ్ధేరి త్యాహ---నాయం సాధురితి.  సంథవస్పళ్తా 

నిశ్చయః (వృమాణాధీన$ అనంభవో౭.స త్త ఏనిశ్చయః (సృమాణాభొ వాధీనః. న వెప 

రీత్యమితి వ్యవస్థా మెవ స్ఫుటయలి-_యర్జిలి, ఉక్తన్యవస్థాయాా। ఫలం బా హ్యోర్ధస్య 



పా. ౨.] అభావాధికరణమ్. ౫. నూ. ౨౮. 548 

పృత్యమాదీనామన్యత మేనా వీ పృమాశణేనోవలభ్యతే తత్పంభవతి, 

యత్తు న కేనచిదవ్ ప్రృమాణేనొవలభ్య కే తన్న సంభవతి. వ్రహ తు 

యథాస(ం సరై( రెవ పృమాశై ర్బాహా్వేఒర్థ ఉవలభ్వమానః 

కథం వ్యతి ర కావ్యతి రే కాది విక ల్రైర్న సంభ వలిత్వ్యు చేత, ఉవల బే 

దేవ. నచ జ్ఞానస్య విషయసారూ ప్యాదిషషయనాశో భవతి, అసతి 

విషయే విషయసారూప్యానువవ_ ఫ్రం, బహిరుపల బ్లేశ్చ విషయస్య. అత 
ఏవ సహోవలంభనియమో౭వీ ప వ్రత్వయవిషయ యూకపాయో వేయ 

భావెహీతుకో నాఖభేదహేతుక వత్వవగ తవ్వమ్. అపిచ ఘటజ్ఞానంపట 

వ్రత్యమోదిఖిస్పృంభవం వదన్నేవ తృతీయం దూషయతి --ఇేశి, పృమాణనిశ్చిక 

బాన్యోర్థన్య _స్తంభా చే పరమాణుభ్యో _ఛేదాభేదవిక ల్పేనాయు క్షత్వమాత్రేణాస క్త 

నిశృయో న యుక్త; త్వత్స కే ఒవ్యయు _కృత్వన్య తుల్య త్వాత్ , నహ్యాస్థూల నై వ్ర న్న 

విజ్ఞానస న్య స్టూలా సేకసనమూవోలంబనవిషయా భేదో యు క్ష, స్టూల త్వాసకత్వ వ, వసం 

గాల్, నచెష్టాప త్రి సమూహాలంబనో వ్యే దే విజ్ఞనానాం మిథ్ వార్తానఖిజ్ఞ తయా 

విషయద్వి త్వొదివ్యవహారలో పావ లే, తస్థాదయు క్ష ల్వే2ఒవ్ యభథానుభవం వ్యవవ హోర 
యోగ్యో౭ర్థః స్పీశారర$ న చతుర్థః, నే తాదృ్భశసంభవస్యానువ యోగా త్తన్య 
క్వచిక్స)మాణవ్రవృశ్తేః వూర్వాంగత్వాదితి భావ$. యచ్చోక్తం జ్ఞాన తార్థ 

ఇ 
న్ య సారూప్య నై ్యావ జ్ఞ నాలంబనతోపప'త్తేర్భ హిరర్భాభావ ఇత్కి తత్రావాన చేతి. యత్తు 

గౌరవము క్షం, తన్నదూషణం, ప్రామాణిక త్వాది త్యావా_బహీరి తి. యత వవ జానా 
మా 

ర్ధయో ర్ఫేదః సర్వ గోకసాత్యునుభవసీద్ధః, ఆతేవీవ నవోపలంభనియ'మా2.పి నా భేద 

సాధకఖఇ త్యాహ---అతవ వేతి. యథా చాతకూష, భధ న (ద నృ్యరూవన్యాలోకోట రలంభనియతోవ 

లబ్ధిక ల్వేఒ పీ నాలో కా భేదం, తథా౭.ర్గన్య జ్ఞాన భేదం, ఛేజేజ_కి శ్రావ్యా గ్రాహ్యక 

భావేన నియమోవవత్తే. న చ జ్ఞానన్య తఊణికత్వాల్ _ స్వభఖిన్న గ్రావ్యాసంబంధా 
యోగ స్థాయిత్వాదితి భావం. విజ్ఞానమ నె ౩- గ్థైభ్యో భిన్న మేక త్వాద్లోత్వవదితి 

సక్స ) తివక్షమాహ.... అవి చేతి, నచ పాత్వనిద్ధి క్టానం జ్ఞునమి త్యేకాశార ప్ప తీత 

డ్హైచైక్యనిశ్చయాలే్ . న చ సా జాతివివమయా వ్య క్రిభేదానిశ్చయాదిత్యాహ-___న 

నంభవతి. కుత్వు ఉపలగేః విజ్ఞునాతిరిక్తానామర్థా నాం నుట? పట ఇత్యాద్యనుభవ 
సిద్ద తొా్వదిత్వ్న ర, ధక ఏ 



44 రత్న, భాభూషి లే, శాంకర బృహనూ త్ర భామ్యే [అ.౨, 

జ్ఞానమితి విెశేవణయో రేవ ఘటపట యూ న్ఫేదో న విశెష్వుస్వజ్ఞా స్య; 
యథా శుక్షో గః కో గెరితి శక కార్తఫ యో రేవ ఇదో న 

! రా 
స భాం చ ఫేదవకస సీ | వక : గోత్వస్వ, దాషభ్యాం చ భేదవకస్వ న భవతి, వకస్తాచ్చ ద్య యో,ః, 

శ్వ నం! క 9. wal a 7 అ జ ; nm 5 ఇ తస్తాదర్శజ్ఞాన యో ర్భెద కశ ఘటదర్శనం ఘటస్త్మరణమిత్వ తావి 

ప్రతివల్తేన్యమి.అ త్రోవ హా వి శవ యో లేవ దర్శనస్మ రణ యో ర్భదో 

న విశేషణస్య ఘటస్య, యథా శీరగంధః టీరరన ఇతి విశేష యో 

“లేవ గంధరసయోర్ఫేదో న విశేహణస్య ఉరస్య తద్భత్. అవిచ 
ద్వ యోర్విజ్ఞానయోః వూరోష_త్తర కాల యో; స్వసం వేద నేనై వేప 

న నవ జ్యా రా బ్య కొ ఇగ ఇగ ం . మణ యోరిత కేతర గ్రాహ్య గ్రాహక శా గనువవ త్రిక, తతశ్చ విజ్ఞాన భేద 
ఇల్ల ర్ జ రా జ క్యా ౫ పృతిజ్ఞ కణిక తాషదిధర పృ తిజ్డా సలతుణసామాన్యలతుణఐ స్య వాస 

క ఆర్వావిద్యోపన్ల వసదసద్ధర బంధ మోమాది ప్రతిజ్ఞాళ్చ స్యశా స్త్ర గతా 

తే 

షి 

b= 

విశేష్య స్వేతి. భుటాదేడై. ఎత న్యా చృేదముక్త్వా వృ త్తిజ్జానా దృెదమాహ త భేతి.ఘటో 

ద్వాభ్యాం భిన్నః ఏక తాషల్ తీరవదిక్యర్థః, జ్ఞానభిన్నా ర్థానంగీకాశే స్వశా స్తవ్యవ 

పోరలోవం చబాధకమావహా_అవపిచోని, (క,మికయో॥ స్వ, పృ కాశ యో; మణికజ్ఞైనయో 

రథో శావ్యాగ్రాహాకళ్వమయు క్రమనభ్యువగతం చ తథాచ తయో న్ఫేదప్కతిళ్టా న 

యుక్తా, ధరి పృతియోగినోరి థః పవశేణ చాన హేణ భేద గ్ర, హారో గాల్, తథా చ 

తయో శ్భేదగావాకస్థ్ళా య్యా తా తష్బిన్న వఏస్ట్రవ్య$, వీవం వత సాధ్య పాతుదృష్టాంక 

భేదాభావే ఇదం తుణికమసదితి ప్రతిజ్ఞా న యుక్తా. సర్వతో వ్యావృత్తం వ్యక్తి 
మా త్రం స్వలతణమ నే కానుగతం సామాన్యమత ద్వా ఫ్రవృ త్తెరూవమితి వ్ర తిజ్జైనయు క్షా; 

సర్వాషేకార్థానాం జ్జాన కే త్వేన మిథః వరేణ వా దుర్దానత్వాత్ ఉత్తరనీల 

ళ్డనం వాస్యం పూర్వనీలజ్ఞానం వానకమిి ద్ర తిజ్ఞావ్యయుక్తై, క యోర్భిన్నుస్య జాకు 

రభావాత్ . కించావిద్భోవన్లవో౭.విద్యాసంనర్లః, తేన సీలమితి సద్ధర్శక, నరనిషాణమిత్య 

"దర్శ 8, అమభూర్తమితి సదసద్ధర్శః, నతో విజ్ఞానస్యాసతో నరవిషాణాస్య బామూూ శ్ర త్యా 

తి వృతిళ్ళై దుర్గ ఫా, అనే కార్గజ్ఞానసాధ్య త్వాదజ్డా చేనా+స్య బంవో జ్ఞా నేనాస్య 

మావ ఇతి చ ప్రలిళ్లాబవ్వార్భజ్ఞునసా థ్యా, ఆపవచేన సామాన్యత ఇష్టం గావ 

వనిష్టం త్యాజ్బమితి శివ్యహితో వదేశో౭ శేకజ్ఞానసాధ్యో గృహీతం, తస్మాక్స )తిజ్ఞాని 

వ్యవహిరాయ గ్రావ్యా్రావాకభావో౭.జ్లీ కార్య ఇత్యర్థః. జ్ఞా నార్థయోశ్మేడే 



పా. ౨.] అభావాధికరణమ్. ౫. సూ. ౨౮. ల్4ల 

వీ యేరకా. కించాన్భిది(జ్ఞూనం విజ్హానమిత్వభ్యువగ చ్చతా బాహాోర్ట౭. 

ర్థస్త్పంభః కుడ్యమి త్యేవంజాతీయకః కస్తాన్నా భ్యువగమ్యత బ్రతి వక్త 

వ్యమ్. విజ్ఞానమనుభూయత వతి చేత్ చాహా్యేఒవ్యర్థఒనుభూయ 

తవవేతి యు _కృమభ్యువగంతుమ్. అథ విజ్ఞానం వ్ర కాళాత్మ కతత 

వీపనత్స (య మేవాసుభూయ తే న తథా బాహ్యో2ర ఇతి చేత్, 
ఎ న్ గాం బా 9 అత్యంతవిరుద్ధాం స్వాత్మని (క్రీయామభ్యువగ చ్చస అగ్ని రాత్మనం 

దహాతీతివత్. అవిరుద్ధం తు లోక ప్రసిద్ధం స్వాత్మవ్యతిరి న విజ్ఞానేన 

బాహాేఒర్జ్' నుభూయత వత్ సెచ్చస్యహో పాండిత్యం మహాద్దర్శితమ్. 

న చార్జవ్యతిర్నికృమవి విజ్ఞానం సయ మేవానుభూయ లె, స్వాతీ, ని 

క్రీయావిరోథా దెవ. నను విజ్ఞానస్య స్వరావన్యతిరి క్షగావ్యూ తే తద 

వ్యసన గ్రాహ్యం తదవ్యు న్యె నెత్యనవస్థా ప్రాప్నోతి. అవిచ ప్రదీవవ 

దవభాసాత, కత్యాత్ జ్ఞానస్య జ్ఞానాంతరం కల్పయతః సమత్యాదన 

ఫాస్యావ భాసక భా వానువవ త్తేః కల్పనానర్థక్యమితి. తదుభయమవ్యనత్ , 

విజ్ఞాన గృహణమా త్రవవవిజ్ఞానసాతీణ గహ ణా కాంమానుత్పాదాదన 

నస్థాళంకానుపవ త్రైః సామీ పృత్వయ యోళ్ళ్చ స్వభావ వై పమ్య్యూదు 

పలబ్బు,పలభ స్థిభావోపప బౌ సయం సద్దస్య సాకీణో౭ వ స్మృతా భయ 

యుక్త స్రంతరమ స్రీత్యాహ-_-కించాన్యదితి. జానవదర్ధస్యాప్యనుభవా ని కమాల్ సీ కారో 

యుక్త ఇత్యర్థః న్వవిషయ త్వ్వాద్విజ్ఞానం సిక్రి కి య'లే నార్ధః వర, గా (గావ్యా కాది తి 

శంక'తేఅభ విజానమితి. విరుద్దం సేక్స క్యావిరుద్దం క్యజతా డాద్దతనయేన 
ఖా థి థి థి 

ఎడ అ యె మౌర్చ్స్ నం దర్శిశమి త్యాహ-_-అళ్యం లేతి. జ్డానం స్వ నేద్యమిత్యంగకృత్య మౌర్ష్య 

అధ ఇల్ల ద అడ శ్ జగ మా పాదికం వస్తుకస్స ఏ వేద్యశ్వమయు క్షమి త్యాహన' వేతి. కర్తరి క్రియాం ప్రతి 
నణభూలే వ, ధానత్వాఖ్యకర్మ త్యాయో గాల్  స్వక ర్త క వేదనకర్శత్వమనదిత్యర్థ: 

న చ స్వవిషయత్వమా త్రం స్వ వేద్యత్వమితి వాచ్యం, అఖీదే విషయవిషయిత్వస్యావ్య 

సంభవాదితి భావః. జ్ఞానస్య _న్వవేద్యత్వాఖావే దోవద్వయం స్యాదితి శంకలే.___ 

నన్వితి. అనవస్థా చ సామ్యం చేతి హో వద్వయం పరివారతి_తదుభయమ వీ తి. అనిత్య 

జ్ఞానస్య జనాదిమ్తే 'త్రె్ట్టన నుటవజ్ఞడస్య స్వేన స్వీయజన్రాది గ, గ హాయోగాద స్తీ గ్రాహ కా 

కాంతై, సామ్షీణన్తు సత్తాయాం స్ఫూర్తా చ నిరపేకళ స న్నానవస్థా నాప్ సామ్యం 

చిజ్జడత్వ వై పమ్యాది త్యర్థ 8. సన్నీ క్వత్య ఇత్యతఆహ--న్వయం సిద్ధ స్యేతి. నిర 

(9 
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తాత . కించాన్యత్స) దీపవదిషజ్ఞాన మవభాస కాంతర నిర పెకుం సయ 

మేవ పృథత పతి బువతా పృమాణాగమ్యం విజ్ఞానమనవగంత్భక మి 
లో ఖీ 

త్యు క్త "i స్వాత్ , శిలాఘనమధ్యస్థ వ్రదిపసహ సవ థనవత్ . బాథ మేవ హస పథ 
UU 

దును వరుస సూసత్వాకు విజ్ఞాన న్యెష్ట్రో నః పత _స్త్వ్యయాఒనుజ్ఞాయతప్తితి 

చెన్న, న అన్య స్యావగంతుళ్చడు రాదిసాధనస్య ప్రదిపాదివ్యథనదర్శ 

నాత్ , అతో విజ్ఞానస్యాప్యన భాస్య త్వా విశేపోత్ సత్వేవాన్యసీన్న వ 

గంతరి పృథనం వ వ్రదీపవదిత్యవగమ్యు లె. సాతీణో=వగంతున్స యం 

సిద్ధ తాము: సవమీవతా స్వయం ప్ర పథలే విజ్ఞానమి తేషు వవ మమ వత 

_స్హష్షయా వాచోయు క్వ్యంరరేణా శ్రిత వతి చేన్న, విజ్ఞానస్యోత్ప్రి 

వ్రథ్యంసా నేక త్యాదివి శేషవత్య్యభ్యపగ మాత్. అతః పృధీపవదిష జ్ఞా న 

సార్ధిపి వ్యతిరి కావగ మ్యత(మస్తాభిః సృసాధితమ 

సూ వైధ ర్యాచ్చు న స్వప్నాాదివల . ౨౯. 

యదు క్షం బావ్యాగ్థాపలావీనా స్వుష్నాది వ వ్రత్యయవజ్ఞాగరితగా 

పే కన్య సాకత్నీ అకో౭_సతే ఏ తణికవిజ్ఞాన భేదాసి దః సోఒ౦గ కార్యఇత్యర్థ 5. అనిత్యజ్ఞూన 

స. సాల స్వీ కార్య ఇత్యాహాకించేతి. విజ్ఞానం జ్ఞానాంకరా 

పేకమితి ,బు,వకా తస్యా ప్రామాణికత్వముకక్త కం స్యాత్స సయం జు (వృథతే ఇతి 
©) 

బు వతా జ్ఞతృకూన్యత్వం చో కం స్యాత్ , తభాచ జ్ఞుకృజ్ఞునావిషయ ర్వా చ్చిలాధ 

ప పవదన చేవ విజ్ఞానం స్యాత్ అత న్తత్చా క్యుష్టవ్య ఇత్యర్థ 8+ విజ్ఞానస్య స్వాన్య 

బ్ఞైతృహాన్యక్వమిష్ట మేవ క్వయా+పాద్య లే, నచాసత్త్వావ త్తి కాక భావాదితి వాచ్యం, 

స్వనై గవ జ్ఞాకృత్వాదితి శాక్యశ్శంక లే-_బాఢమితి. అభీబే జ్ఞుతృ జేయ త్యా 

మయోగాత్ జల్ 'శ్రంతరమావశ్యక మితి వరిహాూరతి=ఎ--నేఫి. విమతం కూనం స్వాతం క 

వేద్యం, వేద్య శ్వాజ్దేవావదిక్యర్ణః. ఆశతిరి క్షస్సాతీకిమన్య'వేద్యన్స పవేద్యో వొ, ఆ చ్యేచన 

వస్థా, ద్వితీయే విజ్ఞానవాద ఏవ భంగ్యంత శేణో క్షస్సా ్యదితి శంక తే సాశ&్నీ ణఇతి, 

గయా విజ్ఞానం జన్మ వినాశయు క్షముచ్య లే, అతః కార్యస్య జడత్వనియమాత్ స్వాశి 

శ చేద్యశ్వమస్తాఖిస్సాధికం కూటస్థ చిదాత్మ నో (గావహాకాన పేత త్వా న్నా నవస్లేల 
wy 

వో క్షమతో మహన్దా పలత్షణ్యమావయోరితి పరివారతి---న విజ్ఞాన స్యేతి. 

తిక నీవం వేద్య విజ్ఞాన వదర్గ స్యాఫ్యుపల బ్ఞెర్న భావ్యార్థాభావ ఇత్యు క్షం 
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చరా అవి _స్తంభాదిపృత్యయావినై న బా హ్యానాన్టేన భ వెయుః పృత్య 

యత్యావి శెపాదితి తత్ప్రతివ_ కృవ్యమ్. అశ్రోచ్య తేన స్వప్నాది ప్రత్య 
యవజ్ఞాగత్స)త్యయాభ వితుమర్హంతి. కస్తాత్ , వై ధర్వాత్ . వైధర ష్టం 

తి ఏ శి! ఏ" —6 
హ్ భవత స్వవ్న జాగరితయోక, కింపున లై. స్ట్రథర్భ వం బాధా బా థావితి 

ం ni Do నా వ. జ 3 బ్రూమః. బాధ్య తె ఘం స్వవ్వ్నావలబ్ధం వస్తు వ్రృతిబుద్ధస్య మిథాసమ యో 

పలబ్ధా మవాజనసమాగమ ఇతి. నహ న్స్ నీ మము మవోజనసవమాగ మో 

న్మిదాగ్రానం తు మే మనో బభూవ తేనై పా ౫ శ్రాంతిరుద్భభూ వేతి. వవం 

మాయాదిష(వి భవతి యథాయథం బాగాః. న్మచెవం జాగ రితోసలబ్దం 

వస్తు _స్తంఖఫాదికం క సా్టంచిదప్యవబ్థాయాం బాధ్యతే, అవిచ స సతి 

రెపా యత్స్య్యవ్నదర్శనమ్. ఉప ఏల బ్రీస్తు జాగరితదర్శనమ్. స స్థృత్యువల 

బ్లాక్స్ పృత్యతమంతరం స్వయమనుభూయ శే, ఆర్థవి వ్ర యోగసం 

వ, యోగాత కమిష్టం వ్రుత,౦ స రామి నోవల ఖే జఉలబ్బుమి చ్యామిోతి. Ww డా కు wy నా ధి 
సంప్రతి కాగ ద్విజ్ఞానం స్వ బ్నా దివిజ్ఞానవన్న బా హ్యాలంబనమి క్యనుమానం దూషయ లి. 

వె ధర్య్యాన్చెతి. కమత, నిరషయ కష్టం నాధ్యముత పారేమారి రక విషయ శూన్యశ్వం 

ఆధ చా _వా్రవహారక విషయ కూ న్యక్య్వం, నాద్యః న్య స్నా దివి భ్రమాణామవి మిథ్యార్థా 

లంబన "ల్వేన దృష్టాం తే నాధ్యవై కల్యాల్ , న ద్వితీయ, సిద్ధసాధ నాల్ , ఇతి నూ తస శ్రన్ల 

చకారార్థః, తృ తీయే తు వ్యవహారదళాయాం చాధికార్భ శ్వా హొక్వము పాధిరితా వూ 

బాధ్యతే హీత్యాదినా. ని ద్బాగ్గానమితి కరణదోపో క్రి, సాధన వ్యావకత్వనిరాసా 

యాహఎ--నఫై వమితి. కించ (వృమాణజో౭నుభవ ఉపలబ్దిః వత? అ పృదూణజం 

స్వష్నజ్ఞానం దృష్టాంత ఇతి చైధర్యాంతరమి. వరమ తేన స్పన్నజ్ఞానన్య స ఎతిత్వమంగీ 
క త్వాహ=_--ఆఅవ్ చేళి, వివ త్యమ వలబ్ద్యోనై తరమావహాఎ్ల్లాా క్ ఎ నహ ప్పి స్థ్రత్మెవ, వృత్య ఒబ్ల్యో కె గర్యాంళ వూ ఆర్థవివ్ప 

యోోతి, అసంబద్ధళ్చావ క్రమానశ్ళ స సృ ్రశేరర్ణో నిషయోతి ని రాలంబనత్వమస్యాః 

క దాచిద్భ వేళ్ న సంవృయుం కృవర్తమానార్థమా త గృాహిణ్యా కావ సల బ్ఞకితి భావః 

నను జాగ ద్ద్ధకాయాముత్సన్నాః సర్వే వ (శ్ర త్యయాా నిరాలమ్బృనా;, వ్ర! తయ 

త్వాల్ స్వవ్న గంధర్వనగరాది పృ క్యయవల్; ఇ త్యాళంక్య బాధితవిషయత్వము పాధి 
రిత్యా హా 

స్వప్నాాది వ వ్రృర్యయస్య జాగ గ్ర కృ్రత్యయన్య చ అన్యోన్యం బాధితవిషయ ఇ శ్వ 

కాధికవిమయత్వరునపవై ధర్వ్యాత్ పస స్వప్నా దిదృహ్టాం కేన నిరాలమృ్బనత్వం బాగ 



ర్శరి రత్న పృ భాభూషి.తే, శాంకర బ్రహ్వసూత్రృభామ్యే [అ.౨. 

త ౬ వం సతి న శక్య తే వ కుం మిఖ్యాజాగరితో పలబ్ధిరుపలన్ధిత్యాళ్ 

న్వహ్నా పలస్థివవిత్యుభ యోరంతరం స్వయమనుభవతా' నచ సభ 

వావలావ : సజ మానిఖర్యు కః కర్తుమ్, అపీచానుఖ వవిరొ ధ్ర ప సంగా 

జ్ఞాగరిత ప్రత్యయానాం స్వతో నిఠరాలంబనతాం వ క్తమళణ్న వశా 

స్యన్న వ్ర వ,త్యీయ నాధ ర్యాద్వ కుమిప్య తే. నచ యో యస్య స్వత 

ధరో న సంభ వతి నోఒన్యసాధ ర్యా త్తీస్య సంభ వివ్యతి. న హ్యాగ్నిప 

హైోఒనుభూయమాన ఉదక సాధ ర్య్యాచ్చీత్ భవిష్యతి. దర్శితం తు 

టై ధర్యం స్వవ్నజాగ రిశయోః. 

న భావో2నుపలబ్ఞః 30. 

యద పురికి కం వినావ్యస్టైన జ్ఞ జానవఐ చిత త్రం నాసనా వె టైచిళక్యై 

బెవావకల్నత ప్రతి తత్స్సతివ కరమ్. అత్రోచ్భలాన భావో వాస 

జ షో (| జర ర్ ఫూరో్య కవ వమాణా ప్ర మాణజళ్వ వై ధర్మో క్రిఫలమావా---క తై వం సతీతి. వైధన్య్యే 

సతీత్యర్థ3. అప్రృమాణజత్య్వ పా ధేర్ని రాలంబన త్వానుమానం న యుక్షమితి భావః 

వె_.ధర్య్యాసిద్ధిం నిరన్యతి---న చేతి. బాధమస్యాహా---అవ్ వేతి. వస్తుతో నుటాద్యను 

భవస్య నిరాలంబనత్వం ధరోయది స్యాత్తదా కం దృష్టాంతా గ్య గాణ  దృత్యత జెవి 

వక్తుం శక్యత్వాల్ , నహివ మ్నారౌష్ట్ర వం దృహాం తేనైవ ప కృవ్యం, యది న వస్తుతో 

భర్యో౭స్ట శదావీ కిం దృష్టాం లేన, చాధికస్య దృష్టాంతసహ స్రేణాపీ దుస్సాధ త్వాదక 

స్స ౪తో నిరాలంబనతోకా సాలంబన త్వానుభవబాభభియా త్వయానుమాతుమారబ్ధం 

తథాపి చాధో న ముంచ శీత్యర్థ క. ఉకో పాధిరపి న విస ర్పవ్య ఇక్యాహదర్శికం 

లలి. 

వెం. స్ఫూతృచ్యావర్త స్టీం స్వారయి త్వా దూషయ తి -యదప్పు కృమిత్యాదినాః 

"వజఉక్చు త్రిస్సత్తా చా. నను వావ్యోర్థానువలస్థై ఇన ఫూర్వఫూర్వవాన నాబబాదు త్ర 

వ)క్యయనే స్యేత్యర్థః. చశబ్దేన దృష్టాంతే సాధ్యవైకల్యం సూచితం స్వప్నే ప్రాతిభాసీక 

షయా సంచల, చాహ్మారానామభా వే టజ్లాన పటక్తానమీతి. కాన ) కాం నళ్వొది గ్రర్థ నామ్" ఘుటజ్ఞానం వటజ్ఞా జ్జ 

వెచిత్ర, ఫ్రం న స్యాదితి సూత్ర, ద్వయిస్య తాత్పర్యమ్. 

శయ్య = 9 జ జ T నను ఆరా నామభా వేపి వాసనాఖిస్తదె చిత గం స్యాదిత్యత అవా ) 

వాసనానాం న భావో న సద్భావః, కసాల్ , అనువల జ్ఞైః తత్స త్న 

వావ్యార్థానా మనుపల బ్థెరిక్యర్థ?. చాహ్యార్థానుభవస్య చ వాసనాం “వ్ర తి కారణ 



ర్0 రత్న వృ భాభూవి. తే, కాంకర బ్రహూనూ త్ర భాజే [అ. ౨. 

సూ, వ్షణక ఆంచ్చు. ౩౧, 

యద ప్యాలయవిజ్ఞానం నామ వాసనాశ్రాయ త్వేన పరికల్పితం 
తేదపిత.ణిక త్వాభ్యుపగ మాదనవస్థితస స్వరూవం సత్ప్రవృ త్రివిజ్ఞానవన్న 

వాసనానామథిక రణం భవితుమర్హతి. న పా కాలత్రయసంబంధిన్యేకసి 

హ్. కూటస్టై వా సర్వార్థ దర్శిని దేశ కాలనిమిత్తావేత.వాన 

నాధీనస్త ్ ఫ్రతివ, కసం ఛానాడివ్యవవోరస్పంభవతి. స్థిరస్వరావ త్వెత్వా 
లయవిజ్ఞానస్య సద్దాంతేవోనిః అవ్చ విజ్ఞానవా దే. వ్ వు చిక తాషభ్యువగ 

వున సమాన త్యోచ్యాని భావ్యాక్థవా డే షణ త్య్వనిబంధ నాని దూష 

ణాన్ఫ్యుద్భావితాని “ఉ_త్తరోక్సాదే చ ఫూర్వనిరోథా” ది ల్యేవమాదీని 
ఆానివోవ్యనుసం థాత వ్యాని. వఏవమేతె దాగవవీ వైనాళశికపత" నీరా 

కృత" బావ్యార్థ వాదిపతో విజ్ఞాన వాడివత శ్చ. శూన్య వాదివతీ స్తు 

కిం. అస్వ్వాలయవిజ్ఞానమా శ్ర య ఇత్టతఆహత్ ణిక త్వాచ్చేతి, సూత్రం 
శా 5 జర ర్స్ ళ్ నై శ వగష్యచప్రై-యదపితి. సమవమోత్ప్సన్న యో; స ప్యతరవిపాణవద్యా శయా క యిభావా 

యోగాత్ , పౌర్వావర్యే చాధేయతణస్యాసత ఆధార త్వాయోగాక్స తే ౪ తణికళ్వ 

వ్యాఘా తొన్నా ధారత్వమాలయవిళ్ళానన్య తణిక త్వాస్నీ లాది విజ్ఞాన పదిశ్యర్థ $= ఆస్సు 

త ర్హ్యాలయవిజ్ఞానసన్హా న్తాన్నాశ్స్ యా "వాస చేక్య్వక అవా -నహీతి, స వికార; కూటస్థో 

వా స్టాయ్యాత్తా యది నాస్తి తదా సంతానస్యావస్తు త్వా దేశా ద్య పేకయా యద్వా థి శ ఆవ -౨ అద్ర 
నానామాధానం నిజశేపో యే చన నృ శి ప్రత్యభిజే యశ్చ తన్లూలో వ్యవవోరస్త 

తృర్వం న సంభవ తీశ్యర్థః. యాది వ్యవహా రార్థమాక స్థ సాయిత1ం తదా౭వసీద్ధాంకే 

ఇత్యావాస్టీ నేతి... సూ సూత్ర మలి దేశార్థ ₹ ర తక్టినావి వ్యాచ న్నే. ఆఅపీవేతి.__వుతద్వయ 

సిరాసనమువసంహరతి, వవమి పే. జ్ఞాన శ్రేయాత కన్య సర్వన్య సశ్తాషసత్త్వాభఖ్యాం విచారా 

సహ త్వాచ్చూన్య తా౭.వశిష్యుత ఇతి మాధ్యమికవతస్యాపి  మానమూలత్వమాశంక్య 
సూత, కారః కిమితి న నిరాచకాశేత్యత అవా, కూ శ్యేతి, అనాదరత; వృథక్ సూశ్రా 

రంభ న (క్రియతే ఏళా న్యేవ తన్మ కనిరాసార కే ర్భ త్వ్టనాపి యోజ్యంక ఇత్యర్థ 8 తథాహి 

భ్ఞానార్జయోర్నా భావం, (వమాణత  ఉవల్ధేః సను జాగృత స్నా క్ఞాశార్భకూక్యా 

నను ఆవామిళ్యాలయ, ప్రత్యయ నివ్మాశ్శ్చయ ఇత్యత ఆహం 

ఆలయవిజ్ఞానస్య మణిక శ్వాంగీకారాన్నా క యత్వమిత్యర్థ$, 
F 



శ్ లే౭వహ్నో తుం అవవాడా భె వే ఉత్స ప్రసిద్దైః 

అభ అహం గా అనా అస అ సూ. సరంథి నుపప లెళ్ళ,. 3౨, 

కంబవునా యథాయఖథాయం వై నాశికసమయ డఉపవ త్రి 

మత్ర్యాయ పరీయ్య లే తథా తథా నీక తాఘావవద్విదీర్యుతశవవ న కాంచి 

దవ్యస్రావవ త్తి తం పశ్సామః, అతక్న్వానువపన్నో టై నాశికతం శ్రవ్య 

వవోరః, అవీచ బావ్యార్థవిజ్ఞునకూన్య వాద త, త యమవీత రేతరవికుదము 

వదిశ్ తా సుగ లేన స్ప్వృకృతమాత్తనోఒసంబంధ వ ,లావిత్యం, ప ప్రచ్యేహిా 

అవస్థా త్వాల్ = సుమ ప్పివదిత్యతఅవా.__" వె ధర్యాచ్చు న స్వస్నాదివత్ .* స్వవ్నః ఆది 
ర్యస్యాన్సు స్తేః తద్వ న్నే తరావస్థ యో శూన్య త్వములబ్ధ గ్రనువలస్ధి వై ధర్భ స్రలతణా బాధిత 

జ్ఞా నార్థోవలబ్ధిబా ధాల్. నువంస్తావ ప్యాత్యల్ఞా జ్ఞానసశ్తే పన సాధ్య వై కల్యాచ్చ నానుమాన 
మిత్యర్థ 3. కించ నిరధిస్థానని ప షభాయోశాదథిష్టాన మేవ తత్త ఏం వాచ్యం, తన్య వ 

లేన భావః, మానకోఒకువలభ్థే త్యావా--న భావో౭లుపల బ్టేరితి, తదర్ధ మాహ 
న హ్యయమితి. యద్భాతి తన్నా సదిత్ఫుళ్సర్ల త మైవంచస సని న సూన్యత్యం. బా భా 

భావాదిత్యర్థ 8. న చ నత్త్వ్వనత్త్వాఫ్యాం విచారానహ తాషదస త్ర ఏం. మిథ్యాత్వసంభ వా 

దితి భావ్ము తణికత్వాప్పెతి సూ త్రం “కణికతోవ దేశా” చ్చేతి పఠనీయం. శూన్యత్వ 

వరుద్ధతణికతో్వేప చేశాదసంగత ప్ర లవ్ నుగత ఇ త్యర్థః, 

వెల, సుగతమ తాసాంగత్యమువ। రంహరతి- సర్వ లేర సర్వజ్ఞ న్య కథం నిరుద్ల | ర థ్ 
వ్రలావస్తత్రాహ---, వ ద్వేష వేతి. వెపబాహ్యాఅ తృ (వో గ్రాహం , అతో 

ఛం త్యకమూలనుగకసీ ద్రాం తేన వదాంతసిధాంతస్యావరోధ ఇతి సీ సిద్ధమ్. 

ఇతి పంచమాధికరణమ్ 

అధికరణద్వయార్థ మువనంహార తి. 

వళ్ళ నాతిష్థ నే త్యాద్యవశబ్ద వ యో గాల్ (గంథతోఒనువవన్న మిదం మతమ్; 
ఉరక్ష క్ష మేణార్థతోఒ౬నువపన్న మే వేతి సర్వథానువవత్తేః నాదరణీయం శ్రేయోర్థిఖిః 
ఖ్రాంతిమూలం సౌగళనుకమితి సిద్ధమ్. నర్వ శూన్య వాదినిరానపర ల్వేనాపి వతాన్సి 

గాభావ ఉపల ట్టేః ఇ త్యాదిసూ త్రాణ యోజయిత వ్యాని. 



సూ. నైకసి న్నసంభ వాల్ . ౩౩. 

నిర స్తస్పుగతసమయః, వివసనసమయ బ్రదానీం నిరస్వతె. సప్త 

చైపూం పదార్జాస్సమ్మతాబీవాజీవా స్త స వసంవర నిర్జర బంధ మోతు. నామ, 

సంతేప తస్తు 'దాగ్గవేన వదార్థె " జీవాజీవాఖె స్ట, యభాయోగం త్రయో 

ేవేళరాంతర్భావాదితి మన్యంతే, తయోరిమమవరం ప్రపంచమాశ 

కుతే పంచా నీకాయా నాము, జీవా న్స్కాయః పున్రలా_ స్స్కాయః ధర్మ 

కాయః అధర్థాస్త్ వీశాయ$ ఆకాఫా  స్పీకాయ స్పెతి. సరేషషహామ చపాను 

3 3. “చైకస్కీన్నసంభవాల్ * ము కృకచ్భమతే నిరస్తే ముక్తాంబరాణాం మతం 

బుద్ధిస్థం భవతి కన్ని రస్టితే ఇలి యో నంగగంగ తిమాహానిర _స్తబలతి, వకరూప౦ 

బ యూతివెదికసపీ సిద్దాంత స్యా చే కాంతవాచేన విరోధో౭ స్తీ న వేతితద్వాదస్యమాన భాంతి 
BE] వ 

మూల తాభ్యాం సంజేహే మానమూల త్వాద్విరో ధ ఇతి ప్రూర్యవక్షుఫల నుఖినంధాయ 

తన తమువన్యస్యతి---న_ప్త చేతి, జీవాజీపా భో కృ భోగ్య, విష యాళిము ఖ్యీ నేం ది 

యాణాం శవ శ్రీర్మాన్సవక్సి తం సంవృణోతీతి సంవరో యమనియమాది9, నిర్జరయికి 

నాశయతి కల్మ షమితి నిర్జర_స్త స్త వళిలారో హణాదిః, బంధ: కర్త , మోతు; కర్త పాశనాశే 

సక్యలోకాశ శ్ర వవిష్టస్య స  సకతోర్ల ర్ధ గమనం. ననార్షన, న, వాదీనాం భోగ్యాంతర్భావా 

త్క_థం స వ్హక్యమిక్ళళఅహ=నం చేవ వత స్టీ ఏతి. సం జవం స్తరాభ్యాముక్తూ స్టెష మధ్య 

మరీత్యా విస్తారాంతరమాహ==-త యోరి తి, ఆ స్పికాయశబ్దస్సాంశేతికః వదార్థవానీ 

జీవశ్చాసావ స్తీకాయళశ్చేల్యే వం వగ్మహః. ఫూర్యంలే గలంతీతి పుద్ద లా! పరమాణు 

సంఘాతా;ః కాయా, సమ్యక్ప్ర)వృ త్త బ్రనుమేయో ధర్మః, డోర గమన శీలస్య జీవస్య 

"దేహా సి తియాశురధర్శ కి అఆవరణాభావ ఆకాశ ఇక్యర్ణ 8 పంచపదార్థా నామ వాంకేర 

ఛేదమాహ=నశరేషషామిలి. అయమర్థః, జీవా స్పీకాయ స్తీ విధ$---కళ్చిజ్డీవో నిత్యసిద్ధ। 

ఏనం ముకక చ్బా'నాం బౌద్దానాం మే నిరస్తే సె; ముక్తాంబరాణాం మతం బుడీ 

సమ్, ఏవం చ బుస్టిసంనిథిల మణసంన త్యేదమాహ.- 

ఫలం ఫూర్వవల్ . దిగంబరమతం చమాణమూలం '్రాంతిమూలం పర్తి 



పా, ౨.] వకస్మిన్న సంభ వాధిక రణమ్. ౬. సూ, 3౩. ర్రకి 

వాంఠర ప భీదాకా బహూవిథాకా స సషసమయపవరిక ల్పీ తా౯ా వర్ణ యంతి, 

సర్వత్ర, వామం స ప్షభంగీనయం నామ న్యాయమవ'తార యంతి. స్వాద స్తీ 

అర్హ తముఖ్యక, శేచిత్సాం స్క తికము-క్తాః, ఇచిదృన్ధా ఇతి. పుద్దలా స్తీ కాయప్వోథా--- 

ఉంతే అర 5 పృథివ్యా దీని చత్వారి భూతాని స్థావరం జంగమం చేతి. పృనృ త్రిస్టి తెలింగ థర్తా 

ధర్తా స్టికాయావుక్సా. ఆకాశా స్తికాయో ద్వివిధ$---లో కా కాశ స్సాంసారిక 9, అలోశకా 

"కాళో ముకాశ్యయ ఇతి. బంధాఖ్యం కర్తాస్టవిధం చత్వారి ఘాతికరాణి చత్వార్య 

ఘాతీని. క్ర, క్టైనావరణీయం దర్శనావరణీయం  మోహనీయమాంతరాయికం చేతి 

ఘాతిక్షర్తాణె, తత్త ్వ్వజ్ఞానాన్నము క్రిరితి జ్ఞూనమాద్యం కర్త ఆర్హ్హకకం త్స శృవణాన్న 

ము క్టిరితి జ్ఞానం ద్వితీయం, బహుతీర్ణ కర ప్ర దర్శి లేషం మోతమాన్డేవు  విశేహోనవ 

ధారణం మోహానీయం, మోతీమార్హ వ్రృవృ త్తివిఘ్నుకరమాంతరాయిక్రం, ఇమాని చత్వారి 

శ్రే యోహంతృ త్వాల్ ఘాతికరాణి. అథాఘాతీని చత్వారి కరాణి వేదనీయం 

నామికం సో తి కమాయుప్క_మితి, మమ వేదితవ్యం తత్వమ పీత్వఖిమానో వేదనీయం, 

నీకన్నా మావామస్నీ త్యభిమానో నామికం, అహమత్ర, భవతో టేశికస్యార్హ_తళ్ళిష్య 

వంశే ప్రవిష్టోఒస్మిత్యఖిమానో గోత్రికం, కరీరస్థిత్యర్థు కర్మ ఆయుష్కుం, అథవా 
కుక్షకోణితమి శ్రితమాయువ్కుం, తస్య త్త ప్రజ్ఞ నానుకూల దేవావరిణామశ కి 
ర్ల త్రి కం, శ కన్య తస్య దృవీభావాత్శకకలలావ స్థాయా బుద్భు దావ స్థాయాశ్వా 

రంభకః | క్రియావిశేపో నామికం, న శ్రీయన్య  జీవస్య జాఠరాగ్ని వాయుఫ్యామిష 

ద స నీభొవో వేదనీయం. త శ్ర వ్ర వదనానుకూల త్వా త్తా న్యేతాని తత్త్వావేదకశుక్ల పుద్ద 

లౌ ర తాష్టదభూతీని, శచేతక, (ారాప్రకం జెన్తార్థ ర త్వాద్బంధః, ఆస వాధిద్వాశే తీయం 

రీ శ్రీయా మానకూన్వేతి ద్యోఠయతిస్నసమయపరిక బ్చి తానితి. స్పయతం త్ర 

కేళమాక్ర కల్పి తానిత్యర్థం. పదార్థా నాముక్తా నామ నేకాంతత్వం వదంతీ త్యాహ-__ 
శా అ నల వి రహి త్తశి. అ స్తిక్వనాస్తిత్వాదివిరుద్ధధర్య ద్వయ మా చాయ వస్తుమ్మా ఆ, 

యోజయంతి. ససప్తానామ స్తీ త్వాదీనాం భంగానాం నమావోరః స ప్రభంగీ తస్యా నయో 

న్యాయః.  ఘటాచేర్చి సర్వాత్మనా స చేకరూవల్వే హ్రాప్యాత శా న్యస్త్యేవ న ఇతి 

శతా) వరే యతో న స్యాదతో ఫఘుటత్వాదిరూపేణ కథంచిద స్తీ, ప్రాప్య త్వాది 
రూపేణ కథంచిన్నా స్తీ క్యేవను శేకయావళ్వం వస్తుమా,త శృస్యా స్టే సేయమితి భావః, శే తే 

సృద్దభంగాస్తానాఃహ= సాద ర్ ని, స్వ్యాదిత్సవయం వీణంకం ప్ర తిరూదకం కథంచి 

బ్ర Ca 

ది న్యాయం 

సండే యా, స్యాదప్సి సే స్వాన్నా స్త్రీ స్ప ఇత్యాదిన్నప్త వభంగీవభయమ్ అఆ సీత్వనా స ల్వాదివిరుద్ధ 

ధర్శద్వయమాదాయ సశ్వేనం వదా స్టేము యోజయంతో దిగంబరా? పదార్థమా త్ర స్యా 
౮0 



పా. ౨.] వకసి న్నసంభ వాధికరణమ్. ౬. సూ. 33. ర్క్రర్ 

వాత్. నహేా ప్యకన్మీక్ ధర్మిణి యు గపత్సదసత్వ్యాది విరుద్దధర్శ సమావేశ 

స్పంభ వతి శితోప్పవత్ . వావతే స _ప్రపదార్జా నిర్ధారిత" స తోవంత ఏవం 

రూపా శ్పెతి తే రక్షైవ వా స్యుః నైవ వా తథాస స్యుః వతరథ్రా హి 

తథా వా స్యుః అత థా పెత్యని ర్థారితరూపం జ్ఞానం సంళ యజ్ఞానవద 

పృమాణమేవ స్యాత్. నన్వనే కొత్త, కం వన్తీషతి నిశ్థారితరూహమేన 
ఎల 

బైనముత్పద్యమానం సంళ్ యజ్హానవన్నా ప్ర ప మాణం భ వితుమర్హ త్రి 

నేతిట్రామః. నిరంకుళ ౦ ప్యూనె కాంతత్వం సర్యవిస్తుషు వృతిజానాన స్వ 

నిర్ధారస్యావి వ స్తుత గవి శేహాత్ , స్య్వ్వాద_గ న్ న్యూన్నా _స్తత్యాదివిక 
యీ 

ల్పోపనిపాతాదనిస్థారణ రణాత్తక _త్తెవ స్యాత్, ఏవం నిన్ధారయితుక రా 

రణఫలస్య చ స్యాత్సే క సి సుతా స్సాచ్చ పక నా స్తీతెతి ఏవంసళ క 

థం ప వృమాణభూతస్పం్తి స్పర్థ రః ప వ్రమాణవ్ర వ మేయ, వ ప్రమాతృవ వ్రమితిమ 

నిన్హారతాసూవదేష్ట గం నక్నుయాకీ్, కథం వా తేదభి ప్రాయానుసారి 

లే 

= 

దె _స్తదుపది స్పైేఒ స్టైజనిన్రారితరూ ౫ 5౦ స్ "రకా. వ కాంతికి ఫ లత్వనిర్హా 
రు రు 

రశ హీ సత్ తరసా సర్వో లోకో నాకులః చవ 

చెత నాన్యథా, అతక్నానిర్థారి తార్థం శాస్త్రం పృణయకా మత్తోనతొది 

వదనుపా దేయవచనస్స్యాతీ . తథా పంచానామ న్స్ కాయానాం పంచత్వి 

సంఖ్యా స్తీ స్తివానా స్తిపెతి వికల్ప మానా స్యాత్తావదె దెకన్ని ౯ పత 

వతూంతరే తున స్యాదిత్యతోన్య్యూనసంఖ్యత్వ మధికసంఖృత్వం వా 

ఇతి. ద్వితీయే వదార్థనిశ్చయో న స్యాది త్యాహ--- ఇతర భేతి. ఆ నేకాత్యకం సర్వ 

మిల్యేవ నిశ్చయ ఇళ శంక లే---నన్వితి. తన్య నిశ్చయరూవత్వం నియతీమనియతం 
వా. ఆద్యే వస్తుశ్వస్య కసి న్నేేవెకరూ పే నిశ్చయ వ్యభిచారం, ద్వితీయే తన్య సంశ 

re: = a జ నా యత్వం స్యాదిత్యాహ--- సెతి బ్రూమ ఇతి, చమాయాముక్రన్యాయం (సృమా 

త్రాదావతిదిశతి-_వవమితి. నిర్ధారణం ఫలం యన్య (వ్రృమాణా డెస్త స్యేక్యర్ణ 8, ఇ ల్బేవం 

సర్వత్రానిగ్ధారణే సత్యువదేశ్ నిష్కంవవవృ త్తిశ్చ న స్యాదిత్యావా-...నీవం సతీతి, 
అధశొంఠీవాజే అ స్టీకాయవంచకమవి న స్యాడి కాహా_ కథా వంచానామితి, 

యదు _కృమవక్షవ్యత్టం తత్కిం కేనావీ శ బ్రైనావాచ్యత్వం, డత సకృడ చేక్రళభా 
(ఉం 

వస్తునో ౬ నేక రూ వత్వం నా న్తత్యర్థః. యద స్తీ తద_స్ట్య్యెవ న న్వాస్స్ , యన్ని త్యం కన్ని త్ర 

మేవ నానిత్యమ్ యథా వ్రత్యగాత్తా వస్తుభూతః ఏవం ప్రవంచస్యాపి క్వన లే 



ల్5్6 రత్న వభాభూపి కే, శాంకర బ్రహృనూశ్రభామ్యే [అ.౨ 

అణాల థి 
వ్యా శ్చెన్నో చ్యేర౯. ఉచ్యంతే చావ_క్టవ్యా న్చెతి విప్రతిషిద్ధం, 6 చ్య 

మానాళ్ళ్చు త ఖై వావథార్యం లె నావ థారస్టంత ఇతి చ, తథా తదవథా 

పొన్నయాత్ . నవైషాం వదాన్థానామవ _క్రవ్యత్యం సంభ వతి. అవ_క్ట 

రణపఫలం సమ్యుగ్దర్శనమ స్తీ నాస్తే వా ఏవం తద్విపరితమసమ్యుగ్షర్శ 
ra లి న ష్ అర బగ రగా జ జ గ్నా జ శా నమప్య స్ప నాసి పెతి ప్రలవన్మత్తొ నృ తృపతన్వ్యైవ స్యాత్ న ప్రత్య 

యితవ్యపత.నృ. సర్హావవర్ష యోశ్చ పతే. భావః వ్ చాభావ_స్తశా 
~ "5 ల క! (| గా Fon యహైాాల క స పక నిత్వతా యా చానిత్య లెత్యనవ థారణా యాం ప్పవృ_క్త్యను 

పపరత్తిః. అనాదిసిద్దజీవ పృభ్ళతెనాం చ స్వళాస్తావధృతస్వఖా వానామ 
లాలి ర్ల 

య థావధృతస్యభావత వ,సంగః, ఏవం జీవాదిషు వదా స్థైషే కసి ౯ 
ణ్ 

ల ~*~ 

క 
Wy ] 

సత్వాషస_త్త్వ యోర్విరుద్ధ యోర్లర రరూకసంభవాత్ స లెక D0 wi / థి రాశి _ నహ శ 

౯ ధర్హె.నత్తషస్య థ ర్థాంతరస్యాసంభ వాత్ అస_త్ర(వైవం సత్త్వ 
స్యాసంభ వాదసంగతమిదమార్హతం మతమ్. ఏతేనై కా నెకనిత్యానిత్య 
వ్య తిరి కావ్య తిరి కాద్వ నే కాంతాభు వగమా నిరాకృతా మంతవ్యాః, 
యత్తు వుద్దలనంజ్ఞ శేభ్యోఒణు భర 'ంఘాతాస్పంభనంతితి క ల్పయంతి 

తత్ వూర్వశై వాణువాదనిరాక చేవ ని రాక్చృతం ఛవతిత్యతో న 

సృథ_క్షన్ని రాకరణాయ వ్రయత్యతె. 

వాచ్యత్వం, నాద్యః వ్యాఘాతాదిత్యాహా---నవై హోమితి. ఉచ్యంలే చావ కృవ్యాది 

వదెరితి శేష$ న ద్వితీయ; సక్ళ దెకవ క్తృముఖజా నేక శరా నామ ప్ప సీద్ధేశ్ని షేధా 
యోగాల్ , శేషస్యావీ ముఖఖేదాల్, న చార్భస్య యంగ వద్విరుద్ధ ధర్మ వాంఛాయాం 

వకుర్గూకత్వమా త, మవ_క్తవ్యపదేన వివత్నీతమితి వాచ్యం, తాదృశవాంఛాయా నీవా 
నువపల్తేరితి. కెంచ విరుద్ధా నేక ప లాపి త్వాదర్హన్న నా_ప్పఇ త్యాహ---ఉఆచ్యమానా 

శ్చత్యాదినా. ఇలి చ (వలపన్ని త్యన్టయ 8 అర్హన్నితి చేవ, అన్నావ్దవవీనై స్ట వాంక 

ర్దతన్సా శన ప్రపత్ స్యేత్యర్థః. ఇకశ్చ్చాసంగతో =. నేకాంతవాద ఇ త్యాహ సశ శి, 

కించానాదిసిదో2ర_నుని$, అన్యే తు హాక్వనుషా నాను చంటి అననుమో నాద్బ ధ్యంతే థ "వా రి ౫ లి? © 
| త్యార్హ్హ తతంత్రావధృశస్వథా వానాం శ్రీవిధజీవానాం త్రై విధ్యనియ మోవి న స్యాది 

క్యాహ---అనాపీతి. వ వంచికం సూత్రార్తం నిగమయతి-_ ఏవమితి. ఏకే శతి. న్యా 
UW Wo యా! 

5 త్ర ప్రయోలశేక త్ర నిరా సె నేళ్యర్థః. పరమాణుసంఘా తాః వృథివ్యాదయ ఇతి దిగంబ( 

సిద్ధాంతః కమిలి సూత కృత్ ె పమీళ స్తత్రాహ---య త్రి సతి. 

పస్తుభూత త్వాన్నా నేకరూవత్వసంభ వః అనన్య తే తు ప్రవంచో న సన్ నాసన్ 

కింతు అనిర్వచనీయ వవేతి సర్వవ్యవవోరసంభ వ ఇతి భొవః. 



న్న సంభ వాధికరణమ్. ౬. నూ. 36, ర్ర/ 

న్ f కాం డాం అ 

సూ, ఏవం చాతక రష న్ధమి. 3౪, 

శ్ 9 ల్ ఎా్రి ల 

య ఖై కన్ని౯ ధర్మిణి విరుద్ధ రాసంభ వా దో పస్పాాద్యాటె 

ఖా జో ౦ f~ వ 
రి జ 

పసకి। ఎవమాలత్మిన ౭కు జవస్యాకా ర్న ఫ్రమవరో పోష; కుగు 

చేత. కథం, శరిరవరిమూణో హీ జీవ ఇక్యార్ట్ల తా మన్యంతే. శరీర 

పరిమాణతాయాం చ సత్య్వామకృతా ' ఎయాసర్వగ తః పరిచ్చిన్నఆ తే 

(a) 

~ అ ం యు శ “౬ న 

తతొ ఘటాది వదనిత్యత్వమాత్మినః ప్రజ జతే. శ్రరరాణాం చా 

వ ద ్న వంవ లి? షా ~ wa ఇద్ఫో డిన ద్య శే ర వస్ధితపరిమాణ ౩ న్వోన్మ నుష్యబవ మను నుష్యృశో రెరవరిమూణీ ఘాత 

ఫున। శేనచిత్క_ర విపాశేన హా _స్రుజన్మ వప్రావ్నువన్న కృత్స్నం జా ఎస 

శరీరం వ్యావ్వుయాతి శ వు త్తికాజన చ్ వొావ్నువన్న కృతః 

పు త్తికాశరీశే సమా యెత, సమాన ఏవ, ఏకస్విన్నపి జన్మని 

క"మూరయావనస్థావి రషు దోషః. స్వా దేతత , అనం తెవయవో 

జీవ _స్తన్య తవవానయవా అల్ప శరీరే సంకుచేయుర్శహత్ చ 

వికి నేయురితి. జెపాం పునరనంతానాం జీవావయవానాం సమానచె 

నతంం .వలవానేగంత వా నవేతివ కవంమ్. వతిఘాటే తావనా 
SRS న్య న న నై ప స్ననం 

31. జీవన చేవావరిమాణతాం దూవయితి.___వవం చేతి అక"*ర్తనృన్నైస్టం 

మధ్యమపరిమాణక్వం 'లేనానితృత్వం స్యాదిత్యర్హః అర్థాంతరమావా ---శరీరాణాం చేతి. 

విపాకఠ కర ర్యణామఖివ్య_ కః జీవస్య కృత్చన్వగజశరీరావ్యాపిత్వమకా రృన్న్యం శరీ 

నైక చేళో నిర్జీవస్సా గదిత్యర్భక. వుత్తి కాదేహే కృత్శ్చోస్న జీవో న ప్రవిశేత్ దేహా 

దృహీరపి జీవస్సా గ్రదిక్యర్థః. కించ బాల దేహమ్మాత్ర ఆశ్ర తతస్థ్ఫూ లే యువచే హౌ 

క్వచిళ్సా దితి కృత్చన్న చేహస్ఫజీవో న స్యాదిత్యాహ---సమానఇతి. యథా దీ పొవయ 

చానాం ఫఘుటె సంకోచో గేహే వికాస స్తథా బీవావయవానామితి దేవామానత్వ 

ట్ నియమం శంక తే_స్యాడితి, దీపాంశవజ్జీవాంశా భిన్న దేశా ఏక చేశా వేతి నికలషశి 

గై ద్యేఒల్ప చేవోద్బహిరవీ జీవస్సా స్టదితి చూపయలి..-- లెహమిత్యాదిబ-. దీపస్య తు 

దిగంబరాణాం చేహవరిమాణ చివా లెత్తి యన తమ్మ తదూషయతి-ాా 
క జార ల 

“= న్య నమ జ లో వా ~ i యనైకత, విరుద్ధధర్థాసంభివ దోషః స్మాద్వాదే వస్త నీవమాత్తన్ 

జీవస్య ఆకార్హృ్నన్దం పరిచ్చిన్న కమపరోో పోవ) న్యాదిత్యర్థ8 తథా -చ పుచ్చిన్న 

త్వాదాత్మనో భుటాదివత్ అనిళ్యత్వం స్యాత్. జేవా పరిమాణ ల్వే మనుష్యాత్మ నః 



ర్క్రర్రి రత్న ప్రభాభూషి. తే, శాంకర బృహ్హనూత్రభామ్యే  [అ. ౨. 

"తావయవాః వరిచ్చి చేశే సమా యరక౯, అపప్రృతిఘాలేఒ వ్యే కావ 

యవేళతోోవవ లెక సస్యహమవయవానాం ప్రతిమానువప క్తి న్టీవస్యా 

ణుమూ తత్వ పసంగస్సాాతి . అపిచ శరీరమా త పరిచ్చిన్నానాం జీవా 
SIN) ల Wy 

నయ వానామానంతే్యేం నోత్పే )మీతుమవి శక్వమి. అథ పర్యాయేణ 

బృహచ్చరీర ప్రతిపత్త శేచిజ్జీవావయవా ఉవగచ్చంతి తనుళ రీర ప్రతి 
_ దం ల ర్స హంత ళ్ రె 
పతే చ కశిదపగచ్చంలత్యు చాత. త త్రావ్యుచ్య లె. 

సూ నచ పర్యాయాదస్య విరోధ 

ఏకారాదిభ వ్ 3% 

న చ వ ర్యాయేణాప్యవయవోవగమాపగమాఖ్యా మేత బహ 

పరిమాణత్వం జీవస్యావిరో ధనొ పపాదయితుం శక్యలె. కుత్క వికా 

రాదిదోష ప్ర సంగాత్ . అవయవోవగమావగమాఖ్యాం హ్యానిళ మా 

వూర్యమాణస్యాపటీయమాణస్య చ జీవస్య విక్రియావ_త్త్వేం తౌవ 
దపరిహోర్యమ్, వి క్కియావ త్తే ( చ చర్తాదివదనిత్యత్వం ప్రస చేత, 

తతశ్చ బంధమోతాభ్యువగ మో బాధ్యత క రాష్ట్రకవరి వెక్టితస్య జీవ 

ఫఘటాదృహిష్ట్ర మధి కావయచానాం వినాశాత్,. ద్వితీయం దూషయతి--అ ప్రతి 

నూత ఇతి. అవయవానాం ఫఘుటే సంకోవే గేహే వికాసే నిత్యత్వం చాసిద్ధం తథా 

జీపస్యాపి నిత్యత్వమసిద్ధమల్ప తద్ది పొంశ వది త్యాహా---అపి చెతి. ఏవం జీవావయవాః 

నిత్యా ఇతి మతే చేహమానత్వం నిరన్తం, సంప్కతి జీవస్య శేచిచేవ కూటస్థా అవ 

యచాః అన్యే త్వాగమాషపాయిన ఇతి శంక తె_ఆభేతి. బృహతత్తను కాయా పా 

జీవస్యావయ వాగమా పాయాభ్య్యాం దెహమానత్వమిత్యర్థ ర్ట 

3౫. సూ క్రేణ వర్రివారతి=న చేతి, ఆగమాపాయా వర్యాయః, కిమాగమా 

సాయినామవయవానామాత క్వ మధస్తిన వా, ఆడే ఆనా వికారాదిదో షే తి, 

+ జ డ్య శ గ వే వా గా 5 
౭సౌ బంధ మోమాభ్యుపగమ ఇత్యత ఆహ--క ర్థాప్ర వతి. వ బ్రఖ్యూత మేతల్ , ఆద్య 

'ర్యవశాల్ గజశరీశే కృల్స్ర, కృళ్ళ స్యాతక్మనః పుత్తికాశరీశే వా ప్రవేకో న 

స్యాదితి భావః, 

నను అక్కనః సావయపత్యాం: కారాత్క- | మేల వృవేకోఒ స్తీ వ త్యాళం క్యాహ-- 

పర్యాయేుణావృ్యవయవగమనాగమనాభ్యాం త కళ్లూ ఎలసూతు శరీరవరిమాణత్వస్య 



పా. ౨.) ఏకన్మిన్న సంభ వాధికరణమ్, ౬. సూ. 3౫, గ్ర్9 

స్వాలాబువత్ సంసారసాగ₹ే నిమగ్నస్య బంధనో పృదాదూర్థ గా 

మితేషం భవతితి, కం చాన్య దాగ చ్చతామపగ చృతాం చావయవానా 

మా మవాపాయధర్యవత్యాదేవానాత్తత్వం శ రీరాదివత్ . తతశక్చావ 

స్థితః కశ్చిదవయవ ఆత్తేతి స్యాత్ , న చ స నిరూపయితుం ళక్యలే ఆయ 
మసావితి. కించాన్య దాగచ్చంత శై ఏలే జీవావయవాః కుతః ప్రాదుర్భవం 

త్యవగచ్చంతళ్ళ క్వ వా విలీయంత ప్రతి వ కృవ్యమ్, న హి భూ తేభ్యః 
సా ప్రాదుర్భ వేయుర్భూలేషు చ విలీయేర౯ా అభౌాతికత్యాజ్జీవస్య, నావి 
కశ్చిదన్వస్పా థారణో ౭ సాథారణో వా జీవానామవయవాథారో 

నిరూ స్వేత పృమాణాభా వాతి . కించాన్యదనవధృతస్వయావ తై వం 

సత్యాత్తా స్యాత్ ఆగచ్భతామపగచ్చతాం చావయవానామనియత 

వరిమాణత్యాత్ , అతవవమాదిదోమషప్రసంగాన్న వర్యాయుణావ్యవ 
యవోపగమాపగమావాత్మన అశ్రాయితుం శశ్వేతే, అథవా పూ ్ వేణ 
సూత్ర ర క రీరపకి మాణస్యాత న ఉపచితాపచితశ రిరాంతర ప్ర తిప 

కల్పే దోషూంతరం వదక కల్చాంతరమాదాయ దూషయతి-కించేతి. అవళిష్టకూట 
స్థావయవన్య దుర్జన త్వాచాక్ర తృజ్ఞూనాభివాన్న్న ము _కీరిత్యర్థం యథా సీ పావయహానా 

మాకార సేజ నథాత్తావయవానామాకార కారణాఫావాన్నాగమా పాయా యుశ్తా 

విశ్యావ__కించేతి. సర్వజీవసా ధారణ; చతిబీవమసాధారణో పెత్యర్థ$. కించాత్ర నః 

ఆగమా పాయికీలావయవ కే ఆష్ట సతి కియంత అయాంత్యవయ వా కియంతోో= వయంలీత్య 

క్లానా దాత్మ నిశ్చయాభా వాదనిరో తస్సా వది త్యాహా---కిం వేతి, అవిచావయవారజ్ఞా 
వయవి కే జీవస్యానిత్యత్వం అవయవసమూవా ల్వే చాన త్తం ఆక తృత్వస్య యావద 
వయవవృ త్రి ల్వే యత్కించిదవయ వా పాయే2_పి సద్వశ్శరీరస్యా చేశన త్వం గోత్వవల్ 
వ్ర ల్యేకనమాహ్తైవేకస్మి కొ శరీర ఆత్ర త్మనానాత్వం స్యాదతో న చేహవరిమాణత్వసావయ 
వస అత్త న ఇత్యువనంవారతి..అత ఇతి. నూత శస్యార్థాంతరమావహా_ఆథ వేతి. 

ఫ్థూలనూత్న శరీర ప్రాపావకారో్న [ కీద్వా శేణాశ్తానిక్యతాయాముక్తాయాం నుగత 

వల్ చంతానరూెపీ పేణాతనిత్య తామా శంక్యా నేనో క్ర _శ్సీరముచ్యత ఇత్యన్వయః. వర్యా 

ఆత రశ్కన్యవిరోధ ఇత్సి న చ కుత, వికారాదిభ్యః ఆత్ర న; సావయవ తేన తత్తచ్భరీర 
పా వృద్ధి హా సవత్త్వాంగీకాలే వికారిత్వవ వృసక్ష్యా ; అనిత్యల్వే బంధ మోమాభ్యువ 

గమ బా శేక్యర్ణు. 



560 రత్న ప్ర భాభూపి. తే, శాంకర బ్రహనూత్రభామ్యే (అ. ౨. 

తావకా ర్న వవ వ సంజన దా రేణానిత్యళతాయాం చనోపదతజొయాం 
—0O —O +r UD, 

మ్రునః పర్యాయణ పరిమాణానవస్థా నె౭వీ (సోతస్పం తాననిత్యతా 

న్యాయేనాత్మనో నిత్వ తా స్యాత్, మా ర_క్షషటాదీనాం విజ్ఞానాన 

9 త వసా ని ఇవి ఎత త్సృం తాననిత్యతా ఆద్య్యది స్వనివామవీత్యాళం క్యానే 

నూటే ణో త్తర ముచ్యతే. సంతానస్య ₹ తావదవ స్టుత్వ నై న రాత కష వాడ 

ంగక్కి వ నుర్వఒప్యాక్మనా వికారాదిదోషప్రసం గాదస్య వత్తు 

ees "మా మావస్టాభానినో బీవపరిమాణస్వ నిత్యత్వ 

మిష్యతే జై వై స్తవ్యత్ పూర్వ యూర ప్యాద్యమధర్ధమ యరార్ట వి 

మాణయోార్ని త్యత్వప్ర, “ఏ సంగాదవి ఇమ పప్కసంగ స్స్యాత . ఏకళరీరవరిమూ 

యేకేశ్యస్య వ్యాఖ్యా సో,కఇతి, హ భేడదేన పరిమాణస్యాత్శ న శ్చానవస్థానేఒవి 

నాేఒవీ (న్యోకః (వ, వాహ Mr వ్య_క్తినంతానన్య _ నిళ్యతయా ఆక 
—_ 

నిత్యతా స్యాదిత్యత, దృష్టాంతమాహ---య”ఖేతి. సీగ్వ స్తం విగతం యేభ్య స్తే విసిచో 

- దిగంబరా స్తేహామిత్యేర్ణ 8, వర్యాయాల్ సంతా నాద ప్యాక్ "నిత్యతస్యావిరోధ ఇతి నచ, 

కుతః వికారాదిభ్యః, సంతెనస్యావస్తున; అక క క్వ కూూన్య వాదస్సం తానస్య వన్తుక్వే 

సంశకాన్యతిశేశే చ కూటస్థాక్ష వాదక, అనతి కేశ జన్నాదివికారో వినాశో ము కసభావ; 

ఇత్యు కృదోష( ప ప్రనంగాత్ సంతానాత్త, వతమోేచినువ పన్న ఇతి సూత్రార్జః 

వెల, జ్ స్థూలం సూక్తం వా డేవాం గ్భక్ల హోలి కజ్చేచపంమాణ వవ జీవ 

ఇతి నియమం దూషయతి..-ఆంత్యేతి. ఆంత్యశరీరపరిమాణస్యావస్టి తేగ్ని శ్యత్వదర్శనా 

దుభ యారాద్యమధ్యమపరిమాణయోర్ని త్యత్వ వ, క సంగాదవిేేవ, స్త యాణాం నిత్యపకి 

మాణానాం సామ్యం స్యాద్విరుద్ధవరిమాణా నా మెక శ్రా యోగాదెతి సూత్ర యోజనా, 

' ఆద్యమధ్యమపరిమా ణే ని ల్యే, ఆత త పరిమాణ త్వత్ , ఆంక్యవరిమాణవల్. న చౌప్రయాః 

కతా వరిమాణనా శే సత్యాత నో ౭పి నాశాదంత్యపరిమాణనిత్య త్వాయో గాదితి 

భావః. పరిమాణ క్రయసామ్యా పూదనఫలమా హవి శేతి. ఆంక్యశ రీరసమా న్యేవ 

కిం చ 

అంత్యన్య మోకమెవస్థాభావినో జీవవ పరిమాణస్య నిత్య త్వేనావస్థి లః తత్వూూర్వ 



పా. ౨.] పతర ధిక రణము, 2, . 32౭. ర్ర! 

ణలేవ స్యాత్ నోపచితాపచితశ రీరాంతర ప్లా ప్తీః. అథవా అంత్యస్య 

జీవపరిమాణస్యావస్థితత్వాత పూర్థి యోర ప్యవస్థ యోర వస్థితపరిమాణ 

ఏవ జీవస్స్యాత్ . తతఖ్బావి 3 ప.ణ సర్వదై వాణుర్మహో౯ వా జీవో 

భ్యుపగంతవ్యో న శరీరవరిమాణక అతళ్ళ సౌగతార్హతేమపి మతము 

సంగతమిత్యు వేటీ తవ్యమ్. ఇతి షష్టాధికరణమ్. 

సూ, పత్యురసామంజస్యాల్ . 2౬. 

శ్రడానీం శేవలాధిష్టాల్రీళ్వర కారణ వాదః వతిషిధ్య తె. తత్ 

కథమవగ మ్య లే “పకృతిళ్చ వతిజ్ఞాదృష్టాం తానుపరో థాత్ ఆభి 

వూర్వశరీరాణి స్యుః _ విషమశరీర ప్రాప్తా వాత్తన స్హత్సరిమాణల్వే  పరిమాణ్యత్రయ 
సామ్యానుమానవిరో ఛాదిత్యర్థ. ప్రారం కాలత్రయే పరిమాణ త యమంగీకృ త్యాం 

త్యదృష్టాం తేన నిత్యత్వమనుమాయ సామ్యమా పాదితం, సంవ వృత్యంళ్యస్య ము క్షవరిమాణ 

ర నపూలా ల్వేనావస్ట్రి లే స్తచేవాంత్యమాద్య మధ్యమకాల యో రవినిత్య 

త్వాల్ స్యా ల్ ప్రాగసత్ ఫేనిత్య త్వాయో- గాల్, తథా చావెేవః కాల త శ్రయేజఒపి 

కహారా యే . ఇత్యావా.అభ వెలి. కస్తార్భా)ం ల్యేకళరణతవణకనిస్థాంతేనా 

విరో”ధనృమనగ(గయ స్నెతి సీద్దమ్. ధస్ఫ సయ స్య సేద్ధ 

ఇతి షష్టాధిక్రరణమ్, 

3 ౭. “వత్యురసామంజస్వ్యాతల్ *” లుంఛితశేశమతనిరాసానంతరం జటా థారికె వ 
మకం బంద్ధిస్థం నిరా కియత ఇతి (స్కసంగ సంగ లిమావహా_ఇదానీమి తి. సామాన్యత్య 

ఈశ్వరనిరాసవీవాత్త్క కిం న స్యాదితి శంకలే--శదిలి. స్టో క్రి కివిరో ధాహ్మైవ 
మిత్యావా--- ప కృతిక్చేత్యాదినా, వ, తిష్టాపీతత్వాళ్ కేవలనిమి త్తేశ్వర వ వతి పా 
యోరుభ యోరవి అద్యమధ్యమవరిమాణ యో; నిళ్యత్వ వ, సంగాల్ (త, భూణామాద్య 

మధ్యామాంత్యవరిమాణానామవి శేష సామ్యం స్యాల్ . అతు సౌగతమతవదార త 
లం 

మతమపి ఆ-పామాణిక్షమితి సీదమ్, 
UU గు 

పూర్వం సళ్త్వాసత్త్వయోనలేకత, విరోఛాదసంభవ ఇత్యుక్తమ్. తరి శద 
దుపాదానక్వక ర్త క్వయోశేక తృ విరో ధాదనంభవ ఇతి దృష్టాంతనంగ ల్య్వేదమాహ__ 

ఫలం ఫూర్వవల్ . కేవలమధిష్టాతా ఈశ్వరో జగతో నో పాదానమితి నూ 
శ్వరరాద్థాంతో2 త్ర విషయక. న కం వ్రమాణమూల$, భ్రాంతిమూలో వేలినంచే సా, 

i 



562 రత్న వభాభూషి. తె, ఇాంకర బృహానూ త్ర భామ్యే [లఅ. ౨ 

ధ్యోపదేళా చ్చేత్య త్ర, పకృశిభా వేనాధిష్టాతృభా పెన చోభయస్వభా 
(WG 

నస్యెళ్వరస్య సయ మేవా బా ర్యెణ వ్రతిష్టావిత త్వాత్ . యది పునర 

విేపే. ణేళ్ళర కారణ వాదమా త్రేమిహ వతివే. భేత్ పూర్వ త్తర 

విరో థాద్వ్యాహశాభి వ్యాహారస్నూ త్ర కార ఇ ల్యేతదాప ద్యేత. తస్తా 

దపృకృతిరధిష్టూ తా కవలం నిమి శ్రే కారణవిరాశ ఏర ఇ తేష్టేష వట 

9 హాసం ప Or ౧ ర. వ లల్లి 
వెదాంతవిహితబ, పాళ్యవ్రతిపత.త్వాద్య ల్నెనా త్ర, వతిషిథ్య లె. 

సా చేయం వేద బా పూ్యశ్వరకల్పనాఒ నెకవ్ర కారా. 'శ-చిత్తావత్ 

సాంఖ్య యాగవ్య పా శ్ర యాః కల్పయంతి సృథానవురువ యోర ధిజూ 

తా శేవలం నిమి త్త కారణమిాళ్యరః పత రేతరవిలత ణాః పృథానపురు 

మేళ్వరా ఇతి, మూాహేళ్యరా స్తు మన్యంతే కార్య కారణయోగవిధి 

రః పశుపతి నేక రేణ వశుపాళ విమోతూ 

యోపడిష్టాః, పళంపతిరీశ్వరో నిమి_తృకారణమితి. వర్మ యంతి తథా వై శే 

ష కాద యో౭.పిేచిత్ కథంచిత్ స్ప ప్ర క్రియానుసారేణ నిమిత్త కారజు 

దుఃఖాంతాః పంచ పదా 

౭.వగమ్యక ఇత్యన్వయః. వాస్టహత్ “విరుద్టో ఒఖి వ్యావోర ఉ క్లిర్భస్య స తథా. అది లై 

అల అ య జ వ ఆట గి జస 

తీయబ్రహ్మ పకృతికం జగడితి వదతో వేదాంతసమన్వయస్య కన్తైవేశ్వరొ న వ్రకృళి 

రితి శె వాదిమలేన విరోధోజ స్తీ న వేతి సంజేయే తన్న తస్య మానమూల త్యాదిషరో భే 

- జ అద్య న యకం ౪ అక జ్య 

సతి వేద ంతోశ్తాద్వయ బ్ర వ్యసిద్ధికతి ఫలమభి పేక సక్వాస త్త్వయో రేకత్రాసంభవ 

= a న షల్ 

పల్ కర్త తో ఫపాదానత్వయోర ప్యకత్రాసంభ వాణ్ కై వేశ్వర ఇతి ఫూర్వవత్స౦ 

కుర్వన్న వాంతరమత శేదమావా సా చేతి, సేశ్వరాస్సాంఖ్యాస్సాంఖ్యశ్ద"ర్భ! 

చళత్వారో మాహేశ్వరాః శెవాః పాఠశుపతాః కారుణికసిద్ధ"ంతిన కాపాలికాజ్చేతి. 

ల 9 = ద = | 
సక్వే౭ప్టమి  మహేశ్వరసో కాగమానుగామి త్వాన్తాపాశ్వరా ఉళ్యం లే, కార్యం 

కువాదాదికంం కారణం వ,ధానమాశ్వరశ్చ, యోగన్బ మాధి8, విధి స్తివవణన్నా నాది) 

దుకఖాంతో మోత ఇతి పంచపదార్థా 8. వశవో జీవా స్తేషూం పాశో బంధ స్తన్నా 

శాయేత్యర్థః. పాశుపతాగమ ప్రామాణ్యాల్ పశువతిర్నిమి శ్రమే వేలి మఠముక్హ్వా ఆను 

మానిశేశ్వరమతమాహ---తఖేతి. విమశం సక ర్త కం, కార్యళ్వాద్ధృటవదితి వై శేష కః 

కరారమోశ్వరం సాధయంతి, కర్మఫలం సపరిక రాఫీజ్ఞ దాళ్ళకం, కాలాంశరఫా విఫల 

(వృమాణమూల ఇతి వూర వత్; సిద్ధాంతస్తు---పత్యురిశ్వరన్య జగదుపాదాన వ ధా 

నాది స్రేరక ల్వేన జగన్నిమి_శ్తమాత్రశ్వం న సంభపతి. కుత$, ఆఅసామంజస్యాత్ ఈశ్వ 
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మోళ్వరం వర్ల యంతి. అత ఉ త్రరముచ్య తె, పభ్యుర సారుంజస్యా కతి. 

వత్యురీళ్యర స్య వ, థఖానవురుష యోరధిష్టాతృ తే సన జగ త్కా-రణత్వం 

నోవవద్య తె. కస్తాత్, అసామంజస్యాత్ . కంప్రునర సామం జస్యం, పీన 
త్యాల్ , సేవాఫలవదితి, ₹ాతమా దిగంబరాళ్చ. జ్ఞునెశ్వరోోత్కర్ష 8 క్షచిదిష్షక్రాంతక, 
సాతిశయత్వాల్ , విమాణవదితి. సాంఖ్య ఫౌగత పాఠంజలా ఇతి మతో క్షం శకేచిక్క_ 
భంచిదితి, సీధ్ధ"ంతయ తి అ తేఇతి. ఆగమాదినా నిర్టి షేళ్వరసిద్దేః కథం పోవవత్తర 

మి త్యాహ---కిమితి. న తావల్ స్వస్వాగమాదీ శ్వరనిర్భ యక, ఆగమాగాం నియమాల ల్వేనా 
ప్రామాణ్యాత్. న చ సర్వజ్ఞజ్ఞానం మూలం తత్త మానాఖి" వాల్. న చాగమ నివ 
మానం, ఆసమమానత్వనిశ్చ చే. తన్య మూలత్వనిక్నోయ నన్ని శ్చయే తన్నిశ్చయ ఇత్య 

నో్యోన్య్యాశ, యౌల్ . న చ పురువవచసాం స్వతో మానత్వం యుక్తంమిథో విరోభేన 

తశ్వ్వావ్యవస్థా నాచ్చ, నావ్యనుమా నాదిశ్వరస్సర్య్వజ్ఞ 8 క డ్రెవెతి నిర ర్హయస్ప్బ ౦థవతి, 

అనుమానస్య దృహాను సారి ల్వేన దృష్టవిప కిశార్దాసాధక క్వాల్. తథా చ లోకే యా 

దృశాః కర్తారో దృష్రైస్తాదృశా వవ జగత్క_ర్తారో రాగ ద్వేమోదిమంక స్ఫీ బ్లై ఫప్రయుః, 

యది లోకే విచి తృ పాసా దాదికర్తు రేక త్వాద్యదర్శ చేజపి జగత్కర్తరి లాఘవా 

'దేశ్రత్వం నిత్యజ్ఞానం నిర్దోషత్వం చ కల్పే సత, తర్హి ద్మృవోపాదానక్వమపి కల్చ్య 

తాం, కర్తుశేవోపాదాన ల్వేన లాఘవాల్, అన్యథాస్వశం శ్ర వ ధానపరమాణ్వాద్యుపా 

దానకల్పనా?ారవాల్ . అద్భృష్టళ్వా చ్చేత్ కర్తుర్ద )వ్యో పాదాన త్వాసీద్ధి రేక త్వాదిక 

మపిన సీడే సత్ = ఆస్తాకం త్వపారు షేయకయా స్వతన్ఫీద్ధ ప్ర మాణఫెవయా (శుత్యా 

న్య ప్ర మేయబోధే దృష్టాం కానే పేతయా భవల్వేవ లాకికకర్తృవిపరీ తాద్వితీయ 

కర్త పాదానాత్త కసర్వజ్ఞ నిరో షేశ్వరనిర్ద్ణయః నిర్టీ తేచ తస్మికా ధర్మిగ్రాహకమాన 

బా-ధాన్న రాగాదిదోపషాపాదన స్యా వ కాశ త్యాను మానికేశ్వ రాదిభ్యో _వెషమ్యం౦, 

తదళ పే త్యాళ్రైత స్యేశ్వరస్యాసామంజస్యమాహా---హే నేతి. యది కర్తురుపాదానత్వ 

మద్భప్ష త్వాన్న కల్ప నత కరి నిర్ది *హత్వ స్వాష దృవ తాల్ యో విషవుకారీ స 

దోషవానితి వ్యా ప్తీద్భ చేశ్చ జగత్కరా దోషవాక స్యాల్ . న చాత్ర, ధర్మిగ్రావా 

కానుమానబాధః, శార్యత్వలింగన్య కర్తృమాత సాధక ల్వేన నిరోవత్వాదావుదాస 
నత్వాజ్ , న వోత్కర సమా జాతి9, వ్యావకధర్తాసాదనాల్ , దోపాభా వే తద్యా స్ర్వ్వ 

విషమక ర్త ఎక త్వా యోగాచ్చ, దృహ్టాంతస్థా వ్యాపక ధ ర్థాణాం వషే ఆపాద నే ప్యాత్క్త 

రస్య  జగక్ళర్ణ నే వ వృత్తే రాగాదిదోషవృసంగాత్. అసామంజన్యం స్యాల్, 

ప్రృవృత్తేః రాగాదివూర్వక చ్వేన లోక దృష్ట క్వాల్ , దృష్టానుసారిత్వాళ్ కల్ప 
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మధ్య మో_త్తమభా పెన లం ప్రాణిభేదా౯ విదధత -ఈశళ్వరస్య రాగ 

ద్వేషాదిదోష వసేరస్మదాదివదనీశ్వరత్వం వ్రన జ్యేత. ప్రాణికర్థా 

ఆన్ వ ష్ ష్ దగ చవర వేత త్య్వాదదోవ. ఇతి చెన్న, కర్మైళ్వర యోః వవ_ర్య ప్రవ_ర్వయితృ 

త్వ ఇత రేత రా శ్రయదోష. వ్రసంగాత్ . నృ అనాదిత్వాదితి చేన్న, 

వ ర్తమానకాలవవతీ తేహ్యవి “కా లేమ్యిత లేత రాత్ర యదోషా విశెషూ 

దంధపరంనరాన్యాయాప కి తే. 'అవిచ "వవ రృనాలత్షుణా చోపాకి బ్రతి 

న్యాయవిత్సమయః. న హీ కళ్ళ్చిదదోవ. వ్రయు ర్త సార పరాగ వా 

వన రృమానోదృళ్య లె. న్వార్థ వ్ర పయు క్ర క్ర ఏన చ సరో జన; వరా వి 

ర్ష సమా జాతికి యథా శబ్దో యది కృతక కేన సాతునా ఘటవదనిత్యస్సా క తర్హి 

శే హేతునా సావయవోజఒవ్ స్యాదితి. నవ్యాత్రానిక్ళ్యశ్వన్య వ్యాపకం సావయ 

సత్వం గంధాదౌ వ్యఫిచారాదితి ఖావక్కి నను ప్రాణికర్య ప్రేరిత ఈశ్వరా విపషమఫలాక 

పెరగ దరు ॥ ద గాదే ప్రాణినః కరోతి న స్వేచ్చయెతి శంక సై హ్రాణీతి జడస్క కర్న ఆకె 

a మై అద్య ఒకి . యోగాన్ఫెవమి త్యావా నేతి. న చెశ్వరప్తేరితం వశే శ్వరస్య పేరకమిలి వాచ్య 

త్వా 

మిత్యాహ=క శే తి. ఆతీశకర ణా ప్రేరక ఈశ్వరో వర్తమానం కర్మ తతృలాయ 

డేరయతీత్య నాది త్వాల్ ప్రేత్య ప్రేరకఫోవన్య నానువవ త్రెరితి శంక లే---అనాదిత్వా 

దితి. అతీతకర్శణో౬పి జడత్వాన్నేశ్వర్నప్రేరకతా. న చ తదపీశ్వరేణ నం సద్ 

శరం శ్రరయతి ఉక్తాన్యోన్యా శ యార్. తతోఇప్యతీకకర ప్రే పేరి 'లెశ్వర ప్రే పీరితం 

తదేవేశ్వరం వర్తమానే కర్మణి ఫలదానాయ స్రేరయతీతి చెన్న, ూనహీ సోయా 

మూలకయావవోయా _అనవస్థాయా$ ప్రసంగ. అతః కర్ష్యనిర పేషన్ వేశ్వరోో 

విషమ, షేత్య సామంజన్యం దుర్వారమిత్యర్థః. యత్తు ఫలచానే ఈశ్వరస్య కర్మ 

నిమి త్త తృం న ప్రేరకమితి నోక్షదోష ఇత్కి తన్న విషమకర్శ కారయితురీశ్వరన్య 

దోషషవత్త్వాన పాయాత్ , ఫూర్వకర్తాపేతయా కర కారయితృ ల్వేచోక్రాప్రామాణీకా 
నవస్థానాత్ . ఆస్తాకం తు 'వషహ్యావ సాధ్వసాధు కారయతీతి “నిరవద్య, మతి చ 

(శృుతిమాలం ఫూర్వకర్గా పేకూ కల్పన మితి వైషమ్యం, కిం చ వరమతానుసానేణా 

పీశ్వరస్య రాగాదిమ త్తం ప్రాప్నోతీత్యావా---అపిచేతి. వ్రవర్హకత్వలింగాద్డొ హః 

ఇతి తౌర్భి-5 "శాం స్థితిః, తథా చేశ్వరః స్వార్లే రాగాదిమాక్, పృవర్తక త్వాల్ ,సమ్మతే 

వత్. న చ కారుణిశే వ్యభిచార, పరదుఃఖ, పృయు క్షన్వదుఃఖనివృ త్త న్రీర్భ త్వా శక్తీ సే 

నాయా3, అస్తాకం తు ్రుళ్చేను సారి త్వాదనిర్వచనియ వాది క్వాచ్చ న దోవ ఇతి 

భావః. 
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న న్న a ప్రవర్తత ఇ త్యెవమప ఫ్రసామంజస్యం, స్వార్థన తర సం 

వప్రసంగాతి . ప్రరుషవి ఇ శపత్వాభ్యుపగ మా చ్చేళ్వరస్య వురు పస్య చె” 

చాసన్యాభ్యుప పగమాద సామంజస్యము. 

ఎ అష వాం తా 
MYT? గ౧లటణంల (ల నుపప లెళ్ళు, 3౮. 

పునరవ్య సామం జస మేవ్యన హి ప, థానపురుషవ్యుత్రి క్ర -ఈ 

శ్వరోఒ౬ న్స నరేణ సంబంధం సృథానవురుష యోరిశీతా, న తావత్సేం 

'యోగలతుణస్పంబంధస్పంభ వతి, వ, థానపురు షెశ్వ రాణాం సర్వగత 

త్వాన్ని రవయవ త్వొాచ్చు. నావీ సవమవాయలతుణః, ఆశ్ యార్ యి 

భెవానిరూవణాత్ . న్యావ్యన్యః కశ్ట్చి ణా .ర్యగమ్యసృంపంభశ్ళక్య తే 

క ల్పయితుమ్, కార్య కారణ భౌ వసే స్ర్యైవాద్యాప్యనిద్ధత్వాతి . బ్ర .బృహావాదినః 

కథమితి చెన్నలతేస్య తాదెత తృ్యలతుణసంబంధోవప త్తే న. "సపిచాగమ 

బలేన బహావాది కారణాదిస్వరూపం నిదావయతితి నావళ్యం తస్య 

య థాద్భష్ట్ర మేవ సర్యమభ్యువగంతవ్యుమిత నియమో౭ఒ_ఫ్స్. పరస్య తు 

దృఘ్రైంతబ లేన కారణాదిన్వరూవం నిరూపయత్* యథాదృష్ట్రమేవ 

వ ర జో చక అస ప్త ధ్ ఇ అడ జ 

త్యర్థః. ఉదానిన9 (సృవర్తక ఇతిచ వ్యావాత మితి యోగాE (వ, జ్య్బాహ---పురు 

చా 
మతి, 

కె ప, ఛానవాచే దోహాంతరమావా నూ శ్ కారక సంబం'భే లి. ఈశ్వ రేణా 

సంబద్ధన్య ప్ర వ భానాడేః చర్య త్వా యో గాక్చంబంధో వాచక, స చ సంయోగస్సమ 

వాయో వా నా స్తీత్యర్థకి, కార్యబలా 'ల్చ్రేరణ యోగ్య త్వ్వాఖ్యస్పం బంధ! కల్ప స్ట్రతా 

మిశ్య శఅహా నా వ్యన్యజఇతి. ఈశ్వర చు పెరిక వ (వ, థాన కార్యం జగదితి సిద్దం వెతృంబంధ 

కల్పనా స్యాత్, కచ్చాద్యాష్యీష్ణమిళ్యర్థ? మాయాట్రహణో స్త షనిర్వాచ్య 

తాదాత ససంబంధ3, “దేవాత్మశ క్రి" మితి శు కేక కిం చ వేదస్యావూ ర్వార్థ 

త్వాన్న లోకదృష్టమృత్కు-లాల సంబంథో వైసెసేనానున ర్తవ్యః, ఆనుమాని జేనత్వను 

అ వ అర్య శారు ల అ ప ~ అగ 

సర్తవ్య ఇతి విశేషమావా అపి నతి. సర్వజ్ఞ సాగ మప్రైమ అస్య చ జ్ఞస్తావన్యొ 

ఆపి చ= 

ప్రేగవ, థానాదిఖిః (ప్రేరక స్వేశ్వరన్య నంబంథో వాచ్యః, అసంబద్ధస్య చేర 

కతా్యయోగాత్ . న చ సంబంధః సంభవత్కి నిరవయవత్వాల్ యుతేసిద్ధ త్వాచ్చ 



566 రత్న ప, భాభూషి లే, శాంకర బృహూసూ 

సర్యమభ్యువగ ౦త వ్యమిత్యయ మ _స్వుతళ యః, వ రస్య్వావీ సర్వజ్ఞ ప్రణ తా 

గమస ద్యావాత్సమానమా= గ మబలమిత చెన్న, ప్రత రత రాశ్ర్రయ 

గాదాగమ[ప వత్యయాత్చేర్వజ్ల త్వనెద్ధిః సర్వజ్ఞ త్య, వ క్యయాచ్చాగమ మ 

సద్ధిరితి. తస్తాదనుపపన్నా సాంఫ్యి మారాగ వదినా విగాళ రక ల్పనా. ఏవ 

మన్య్యాస్వపి "వెద వావో ఇ నిష్షశ రక లా సుయథాసంభ వమసామంజస్వం 

యోజయితవ్యమ్. 

సూ, అధిస్టానానుపప లెశ్చు. రికా, 

మీక ర స్యాధి స్టేయం సంభ వతి, నృుదాదివై లవ, ణ్యాత్ . 

సూ. కరణవచ్చేన్న భోగాదిభ్యః ౪౦. 

స్యాదేతత్ , యథా కరణ, గ్రామం చతు రాదిక మప్రత్యక్షం 

న్యాశ్రయః। అనుమానాత్సర్వజ్ఞ క్వసిద్ధెర్నిర స్తత్వాత్ , నహ్యామనస్కస్య జ్ఞానం సంభ 

వతి జ్ఞానం మనో జన్ఫమితి వ్యా ప్రవిరో ధాన్ని క్యజ్ఞానకల్ప నానవ కాశ ఇతి భాష 

(వ, ధానవత్పరమాణూ నామపీ నిరవయ వెళ్వురే౯ా సంయో గాద్యనసత్త్వాల్ (్రైర్యత్వా 

యోగ ప్రేరక క్వే చేశ్వరస్య దోషవత్త్వమి త్యాహ---నీవమ న్యాస్వపీలి, 

క ఈశ్వరన్య (వ, థానాది ప్రే పేరణానువ వప ల్తేశ్చాసామంజిస్యమి త్యాహ సూశ్ర, 

కారః--- అధిష్టా నేతి. ప్ర ఛానాదికం చేతనస్యానథి స్టేయమ వ్ర త్యత త్వాపీశ్వరవ 

శ్రీణ ముచాదివ చ్చేత్వర;. ద్వగ్యతిశే శేణ మృచాదివ చ్చక్యర్థ 
రోం. చతురాదా వ్యఫిచారమాశంక్య ని షేధతి---కరణవదితి. రూపముద్భూశం 

సంయోనసమవాయ యోరనుపవ శ్ర రిత్యర్థ 8 సిధ్ధాంత తు అవిద్యా పేరకళ్వం కల్పిత 

శాదాశ్తే స నోవపద్యత ఇతి భావః. 

సె చ= 

లోశే కులాలస్య మృ దాదిప ఎరకత్వం౦ దృష్టం, న హశ్వరస్య వ్ర ప ధా నాది స్పేర 

కత్వం సంభవతి; ప్రథానస్య రూ పోదిహీన శ్వేన కద్విషయ శాభిష్టానన్య సప్రేరణాయా 

అనుపవశ్తేరిళ్యర్థశ. “పజ్డాంతే శు న దృష్టా పేమ, శ్రుక్యేక శరణశ్వాదితి భావః, 
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రూపొదిహీనం చ వురుపో౭ ధితిస్థతి, వవం వ వ, భానమవీశ(రో2ధి 

స్థాస్యతీతి, తథావీ నోవవద్య తే, భో గాదిదర్శనాద్ధి కరణ (గ్రామస్యాధిప్మి 

తత్వం గమ్య తే, న చాత్ర భో గాద యో దృళ్యంచే. కరణ గాము 

సామే చాభ్యపగమ్యుమానే సంసారిణామి వేళ (ర సావి ఛోగావు! 

పృసజేరిర్. అన్య థా వా సూత్ర ద్వయం వ్యాఖ్యాయతే 

'అధిస్థా నానుపవ వెళ్ళు ఇతళ్యానువవ త్తినారి, _క పరిక వ్పీత స్యెశ్వరన్య, 

సాధిష్టానో పాం లోశే సళరిరో రాజూ శాస్త్ర న్యేళ్వరో ద్భకశో తే న 

నిరధిస్థానః, అతళ్చ తద్గ ద్ద ప్రాంతవ ౫ | నాద్బష్ట విరాశరం కల్పయితు 

మిచ్చతే ఈశ ఏరస్వ్యాపీ కించిచ్చరీరం కర ణాయతనం వర్ష యితీవ్యం 

స్యాత్, నచ తద్యర్ష యితుం శక లె, సృష్ట్యు త్తర కాలభావి త్యాచ్చరి 

నా స్త్త్య వత్యతత్వం న్ఫుటయ తిరూ ేతి. స్వభోగాహేతు తేష్టే సతీతి విశేష 

ణాన్న వ్యభిచార ఇత్యాహ---తథాపీతి. భోగ నుఖదుుఖానుభవ$, అదివదాద్వివ 

యానుభవగ్ర నాక, న చ యద్యేశాధి స్టేయం త తృదీయభోగహేతుల్వే సతి ప్రృత్యత 

మితి వ్యతిరేక వ్యాపా కరణేషు వ్యభిచార తాడవస్థ మితి చాచ్యం, భేగాహాతుకత్వ 

విశిష్టై వ, త్యతకత్వస్య కూత్రుత్వాత్ , కరణేమ చ విశేషణాభావేన విశిష్టస్య చ్టాంత్రో 

రఖావా్. న చ విశేష్యవైయర్ణ్య్యం, పరార్భ పాచకాధి శే స్టేయకాష్టాదా వ్యభఖిచారాల్ . 

న చ వ వ, ధానా దేరీశ్వర[వ కృత త్వాద్వి శేమ్య విద్ధి అపింద్రి యక్వరూ పా ప్రత్యక్ 

త్వన్య సత్త్వూదిత్యభిప్తాయః జీవే కరణకృ తా భోగాదయో దృశ్యం లే ఈశర్ధరే తు 

వ, ధానకృ తాస్తే న దృశ్యంతే ఇత్య శు రార్థః, విషకే దోషం వదక అ వ,యోజకత్వం 

పూాతోర్నరస్యతి---కరణేతి. సృథానాచేః ్రేర్యత్వాంగీశానే ప్రే పీరకభోనహేాతుత్వం 

స్యాత్ అతీంద్రి యస్య డ్రేర్యస్య భోనారుత్వనియమాదిక్యర్థ న సూత, ద్వయస్యా 

ఒర్థాంతరమాహ---అన్యథా వతి, య$ ప్రవ ర్తక శ్చేతన స శరీరీతి లోేశే వ్యాపి 

రహా. ఈశ్వరస్య శ శరీరానువవవస్తేర్న |ప్రవర్తకత్యమితి సూత్రార్గ మాహా ఇత 

శ్వేత, విమతం సేశ్వరం, కార్య త్వాద్రా ష్ట్ర వ వదితి కల్పయతో రాజవత్స శరీరనీ వేశ్వ 

రస్ఫా స్య దిత్యు క్షం, త తేహైపత్తిం నిరస్యతిన చ తద్వర్శయితుమితి. న చ నిత్యం 

ఎకద్విధాంతనేణాక్షీవ్వ పర్రివారలి-_ 

3 వ వీ య & ప్రై వవం ఇ కరణానేంద్రియాణి అపృత్యమెణ్యపి యథా జీవేన ప్రేర్యం శే, ఎవం ప్రథాన 

మపృత్యేతమవి ఈశషరేణ చ్రేరర్దిక ఇతి చేత్, న కత్క భో గాదిళ్యః దో షేభ్యః 



563 రత్న వభాభూషితె, శాంకర బ్రహూనూ త, భామ్యే [అ. ౨ 

ఆస్ట ప్రాక్ సృ ప్రే సదనువవ స్తే; నిరధిష్టైన క చశ (కస్ట వ్రవ్న్త 

క తా్యానుపవ త్తి, ఏవం లో శే దృష్టత్వ్వాత్ . “కరణవ చ్చేన్న భోగా 

దిభ్యః*అథ లోకదర్శనానుసా రే ఇళ్వర స్వాపి కంచిత్మర ణానామాయ 

తనం శరిరం కామేన క ల్చేత, వవమవీ నోపపద్య తే. సళరిర తే హీ 

సతి సంసారివద్భో గాది ప్ర నంగాదీ శ ్టర స్యావ్యనిళశ్వర త్వం వ్రన జ్యెేత. 

సూ. అంతవత్త ప్రమసర్వజ్ఞతా వా. ౪౧. 

ఇత శ్చానువవ_త్తిస్తార్కి కపరిక ల్చిత స్యెళశ్వారస్వ.స హీ సర్వజ్ఞ నెర 

భ్యువగమ్యతే ఆనంతళ్చ, అనంతం చ ప్ర థానం అనంతాళ్చ వురుషాః 

మిథో భిన్నా అభ్యువగమ్యుంలే. తత్ర సర్వే నేళ్వురేణ ప్రథానస్య 

పురుషా ణామాత్తన న్చేయతా పరిచ్చి ద్యేత వాన వా పరిచ్చి ద్యేత, 

ఉభయశథావపి దోపోఒనుష_క్షవవ. కథం, ఫూర్వస్నీంస్తావద్విక ల్చే ఇయ 

త్వాపరిచ్చిన్న త్వాత్స్ర థఛానపురు వేళ్వ రాణామంతవ త్త ్యమనళ్యం భావి, 

శరీరం నద్దా త్పా గీ సంభవతీతి వాచ్యం, శరీరన్య భౌతికశ్వనియ మాదిత్యర్థ 8. అస్త 

శరీర నీవేశ్వర ఇత్యతఆవా _నిరధిస్థాన తే చేతి. జీవనై నివ శరీరం భౌతికం ఈశ్వ 

రస్ఫ తు స్వచ్చానిర్తి ఈం ప్రాగపి స్యాది త్యాశంకాం నిరన్యతి---కరణవదితి. కరణా 

న్య, నంతీతి కరణవచ్చరీరం, ఇచ్చా మయశ రీరకల్ప ౨ నానుపపన్నా మానాఖావాల్ 

దృష్ట భౌ తికత్వనియమవిరో ధాచ్చేతి మంతవ్యమ్, 

ర౧. వవహాశ్వరన్య శుష్కుతన్కణ కర్తృత్వనిక్టయో నేశ్యుప పాద్య 

నిత్యత్వసర్వజ్ఞ త్వనిర్ధ యోజ౭౬వి న సంభపతీత్యాహ సూత, కార$--అంశేవ క్త ఏమితి, 

ప్ర ధానపురు షేశ్వరత్ర యమనిత్యం, ఇయ ఆ్తాపరిచ్చిన్న క్వాల్ , ఘటవదిత్యాహా-ా 

పూర్వస్విన్నితి. సంఖ్యా వా పరిమాణం వేయళత్తా. తథాచ నిళ్చితసంఖ్య త్వాన్ని శ్చిశ 

వరివమాణత్వాచ్చేతి హాతుద్టయం. యద్యపి సంఖ్యావ త్త ఏమ్మాతృం హాతుస్పంభవః! 
- - లా 

జీపు భోగార్జమిం ద్రి యప్రేరకత్వవదిశ్వరస్య స్రేరకత్వే తద్భోగాదయః 
7 ర్తి షి 

కిం చ 

వ్రనళ్యే 

వ, థానజీ వేశ్వరాణాం యా సంఖ్యా యచ్చ పరిమాణం తదుభయమపి ఈశ 

శేణ పరిచ్చిద్యలే న వేతి సంజేహ్కే ఆశే పరిచ్చిన్న సంఖ్యా పరిమాణవ త్త్యాశీ 
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ఏవం లోశే దృష్ట త్యాత్ . యి లో శే వయత్తావరిచ్చిన్నం వస్తు 

ఘటాది తదంతవద్దృష్ట్రం, తథా వ, థానపురు మేశ్వర త్ర యమపీయత్తా 

పరిచ్చిన్న త్వ్యాదంతవ త్బ్యాత్ , సం ఖ్యావరిమాణం తావత్ప్రథానవురు 

మేళ్యర తయరూ వెణ వరిచ్చిన్న మ్, స్వరూవపరిమాణమపి  తద్దత 

మిా-ళ్వ రణ పరిచ్చిద్యే లెతి. పురుషగతా చ మహాసంఖ్యాా, తతశ్చ 

వయ త్తావరిచ్చిన్నానాం మే యే సంసా రాన్తుచ్వం లే తేపాం సంసా 

రో నవాక్ సంసారిత్వం చ తలేహామంతవత్ , ,పవమిత-లేవ్యవి శ్ర క మేణ 

ముచ్యమా నేష సంసారస్టు నంసారిణాం చాంతవ _త్స్వం స్యాత్. 

వథానం చ సవికారం పురు పూర్ణ విరాశ్వర స్యాధిస్టేయం సంసారిల్వే 

సోధిమతం తచ్బూన్య తాయామిశ్వరః కిముధితి సై సేత్, కిం విషయే వా 

సర్వజ్ఞ తేశ్వ్యుర త స్యాతామ్ ప్రథానపురు చశ్య రాణాంచై వమంతవ త్తే 

సత్యాదిమత్తే గచుసంగ ప ఆద్యంతవ ల్తె్వె చ శూన్య వాద పృసంగః, 

అథ మాభూ దేపషదోప. ఇత్యు త్తరో వికల్చో౭భ్యుపగ మ్యేత తదా న 

చవథానస్య పురుషో ణామాత్మ నశ్చెయ శ్రెళ్ళరేణ పరిచ్చిద్యత ప్రతి. 

తథాపి సర్వజ్ఞ త్వనిశ్చుయేన "బా త్వసిద్ధినిరాసం ద్యోకయితుంనిశ్చితపదం, తత్రాద్య 

ఇహీత్రోరస్సి సిద్ధిర్నా స్టీశ్యాహా== సంఖ్యాపరిమాణమి తి, సంఖ్యాస్వరూ పమిత్యర్థః. ద్వితీయే 

హొరత్రుం సొధయలతి-స్వరూెపేతి. చ్ ఛభాగనాదయో నిశ్చితవరమాణాః, న్తతోజఖి 

న్న త్వాద్ధటవదిత్యర్థ$ః నను ప్రధానపురు శ షేశ్వరాస్తయ ఇతి క్షా తేజ జీవానా 

మానం త్యాత్క_థం సంఖ్యానిశ్చయ _స్తత్రాహంా-పురు షే వేతి, జీవనంఖ్యాపీశ్వరేణ నిశ్చీ 

మేత అనిశ్చాయే సర్వజ్ఞ తాయోగాదిత్యర్థః. పౌ తుసీట్దేః ఫలమావాశ తేలి, 

మాషరాళివ ల్యే హాంచిబ్టేవానాం సంఘ స్తద్బృంధశ్చ నశ్యేది త్యేవం సర్వముత్తేరి దానీం 

శరాననం జగత గదిత్సరం, నిత్సస్నానవేపాదితి ఫెవ9, నన్వీశ్వరళ్నిష్స తామితి శూన్యం జగత్సా గదిక్యర్థః. నిక్యస్యానవ భ్ ్వశ్వరశ్శివ్య 
చేన్న్య తస్యాపి భిన్న తేషేనాంతవశ్త్వాల్ . కించేశిశవ్యాభా వాదీశ్వరాభానస్సా స 

దిశ్యావాడా ప ఛానమిలి. దోఘమాంకరమావా- వ, ధాగెతి. ఇయ త్తానిశ్చాయా 

ఛా వాన్న కూన్య తేతి ద్వితీయం శంక లే. అతి. ఇయకశక్తా నాస్తి న నిక్సీయ తే 

చేత్యర్థః. (వ, ధానాదయస్సంఖ్యాపరిమాణవంత॥ ద్రవ్య ్వ్వాన్థాహిది వదిత్యనుమానా 

(తృయాణాం ుటవదంతవ త్త్వం వినాళిత్వం స్యాల్ ; ద్వితీయే ఈశ్వరస్యా సర్వజ్ఞ త్వం 

"స్యాత్. అతో మా ఊూశ్యరరాద్ధాంతో భ్రంతిమూల ఏసెతి సీద్ధమ్, 
79 
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తత -ఈళ్వరస్య సర్వజ్ఞ ఆన్వభ్యుపగమవోనిరపరొ దోషః వస జ్వేత 

తస్తాదప్యసం గత స్తార్కి.కపరిగృహెత. -ఈళ్వర కారణవాదః. అతి స్ర్టమా? 

సూ, ఉత్స త్రృసంభ వాల్. అభ 

యేఘోను వృకృతిరధిస్థాతా కేవలనిమి తృ కారణమిాశ్వర్ఒఖ 

మత వృహోం వతమ్ః వ్రతా సఖాన్టతం యేషాం పునః ప్రకృతిక్చాధిష్థా తా 

చోభయాత్త కం కారేణమో క్వరోఒభినత నే నసహాం న ప స్కక్యాఖ్యా 

యే. నను శూతిసమా శ్రయగానా సెస్టివంరూప ఏపెశ్వరః (వ. 

రతః ప కృతిక్చొధిష్టాతా తి, శ్రుత్యనుసారిణే చ స్మృతిః ప్రమాణ 

మితి” తి తత్కస్వ హీతోరేవ వతుః ప్రృత్యావిఖ్యానీతే వలి, 

ఉచ్చు ఎాయద్వు వ్యేవంజాతయకొ ఒళ్ స్పనూన త్వాన్న విసం వాద గో 

చరో భనతి ఆ _స్పీత్యం శాంతరం వి విసంవాదస్థానమిత్యత _స్తత్చ / త్య్ధాఖ్యా 

ద స్తీయత్తా, తదళ్డూ న స్యాదసర్వజ్ఞ తా, ఇయత్తాయాం చాంతవ్తే మన్య తీత మితి 

'పరిహరతి.--తత ఇతి. తస్తాత్కేవలక్తీ శ్వర వాదస్య నిర్హూల త్వాన్న కరు పాదానా 

ద్వయేశ్వరసమన్వయవిరో “ ధ ఇతి సిద్ధమ్, 

ఇతి స ; వ్రమాధికరణమ్. 

ర౨. వంచపదార్థ వాదిమా హాశ్షరమతనిరా సానంతరం చతుర్వూ్య ూహ వాదం 

బుద్ధిస్థం నిరన స్యతి_ఉళ్వ త్త స్టైనంభివాదితి. . అధికరణ తాత్సర్యమావా---యుషామితి. అధి 

కరణారంభమాక్షీ వతి---నన్వితి. వేదావిరుద్ధాంశ మంగకృత్య వేదవిరుద్ధం జీవోత్స త్తం 

శం నిరాకర్తుమధికరణారంభ ఇత్యాహ-_ఊచ్యత ఇతి ఆత్ర, భాగవత పాంచ రాత్రా 

“మో విషయ$ః$ స కిం జీవోత్పత్యాద్యంచే మానం న వేతి నంచేహే బా ఛానువలంభ 

ఏవం శేవలాధిస్టా తై వేశ్వర ఇతి వేదాసంగశమశే నిర స్తే, నిమి త్రం పృక్ళతిశ్నే 

శ్వర ఇతి భాగవతమతస్య వేదసంగతత్వాత్ జీవోళ్చ (త్త స్థంశే |పృమాణమూలక్య౦ 

గ్యాదితి వృత్యుదాహరణసంగ క్యేదమాహ 

ఫలం పూరషవత్ . వాసుదేవః ఖలు ప పరమా శ్ర జగదుపొదానం నిమిత్తం చ 

కసాత్ సంకర్షణాఖగ్యో జీవ ఉఊచేతి; తస్తాల్ ప్రద్యుమ్నాఖ్యం మనో జాయే 

సాల్ అనిరద్ధాఖో్యోఒపహం కారో జాయతే ఇతి సై యరాన్రాలో వర విషయః 

న కేం చ మాణమూలో భ్రాంతిమూలో వేతి సంజేసౌ చ మాణమూల ఇతి ఫూర్వ! 
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నాయారంభః. త్ర భాగవతా మన్యం లే. భగవానేవై కో వాసుదేవో 

నిరంజనజ్ఞూనన్వరవు పరమార్థత త్త (౦, స చతున్దాత్త”నం వ్రువిభ జ్య 

పృత్ష్మిత" వాసుదేవ వ్యూహరూపెణ సంక ర్షణవ్యూహరూ పెణ 

వదుమ్నవ్యూహరూ పణానిరుద్దన్ర ప్ర్యూహరూ పణ చ. వాసుదేవో 

నామ పరమా త్రోచ్య కే, సంకర్ష ణో నామ జీవః, వ ప్రద్యుమ్న నాను 

మన్య, అనిరుద్దో నామాహాం కార తేషాం వాసుబేనః వరా ప వకృతిః 

వ్రత రే సంకర్ష ' ణాదయః కార్యం, తమిత్ధంభూతం ఛగవంతమభీసమనో 

వొదా చేజ్యాస్వాథ్యాయ య్యా బరషర్ప శకమష్ట్వా మణశ్తే నో భగవంత 

"మేవ వృతిపద్యత ఇతి. తత్ర, యత్ర్తావదుచ్వ తే ఆ "రనాఒసౌ నారాయణః 

వర్ ఒవ్య క్ర్వాత్స్రనిద్ధః ప వరమాత్తా సర్వాత్రా స ఆత్త నాతానమనేక థా 

పూసహ్యూ వ్యావతిప్టతే వుట, తన్న నీరా చ్ యే, “స వకథా భవతి? 

త్యాది శు తిభ్యః పరమాతేనో= నెక థా ఖా ఫనస్యాధిగత తాత, యదవి 

తస్య భగవత్ *ఒఖిగమనాదిలత,ణమా రాధ నమజ సృమన న్యచి త్తి తతయా 

ఒభిప్రే యతే తదవీ న ప ప్రతషిధ్య లి. శ్రు శు తస స్తత" స్యరెశ్టర పృ అ థాసస్య 

నానమితి ఫూర్వవ కయతిక లలి. ఫూర్వవ షే వర"గమవిరో భాజ్జీవాశన్న బ్రహ్మా 

సమన్వయాశిద్ధిక, సిద్ధాంత తదంశి తస్యాఒమాన త్వాదసిరో ఛా త్తత్సిద్ధిరితి ఫలదం 

సావయవత్వం నిరస్యతఆ---నిరంజనేతి. కథం తర్ష ర బ్రద్వితీయే వాను బే వే మూర్తి భద 

'స్తత్రావా==స ఇతి, వ్యూహో మూర్తి? సవిశేషం శా స్వార్ధము శ్వా సెహాతుం పురు 

పార్భమావా, కమిళ్టం భూకతమి తి, యథో కృవ్యూహ వంతం సవర లం నిరంజన ల 

విజ్ఞానరూపం వరమాళత్తానమతి యాపణ్. చా వొ కాయ మవతసాము ప MOA 

'దెవతాగ్భుహాగ మనమశీగ మనం, ఫూజ్యాద, ధ, వ్యాణా మార్దసము'పాది*నం, ఇజ్యూ ఫ్రూజా 

డం ములో నో శై! చ్చ స్వా ధ్యాయోఒహ్టైవీ రాది జవ, యోగా  ఛ్యానం, తత్రావిరుద్ధ ంశము'"పొదు లే 

ల o,f నె చా శ బీ EE యా గా మె అబ నన దని లాం త 
తతేతి. సమావాతేశ్ళ)స్థావిత్ఫొ ఢరా త్వ త కం యథా యట్ పానత ఇతె Non wh) 

ధా న నయం కీ a జ ము a య చ ఇళ 
శ్కుతిః మత్క_ర్య్థ కృన్మశ్చేరమ ఇత్యాద్యా సతి విరుద్ధాంశమనూంద్భ దూూష 

చూలాలు మైల. యాం 

పతక, సిద్ధాంకస్తు---భవతు వేదావిరున్ధాం శే (వృమాణమూలత్వం, న తల్ పదవిదుద్ల 

జీవోత్పత్త బం, రుత $, నాను బే వాల్ జీనసోోత్ప్స ఫ్తేరసంఛవాత్ . యద్యుత్స త్రిరంగీ 

యతి అర ద జ 4 కి ములో టో నూ. గ. 

కీయ జ్ర కర్ణి ఘటవదనిత్య ౪ ఏపళ్యా భగవత్చా) ప్తీరూవమోతు స వదఘ్యువ?। ర, 



ర్ర72 రత్న ప్ర భాభూపి. లే, శాంకర బ్రహూనూ త్ర భామ్యే [అ. ౨. 

9 గ 8 య ల సిద్ధ త్వాత్ .యత్పునరిదముచ్య €---వాసుదే వాత్సంకర్ణ ణఉక్పద్య లే 

వాసుబేవసంజ కాత్  వరమాత నస్పంకర జసంజ సన్న జీవన్నోత* త్తి 
షా ధా షాక న్ ట్ర్్య 

స్పంభవతి, అనిత్య త్యాదిదోషప్రసంగాత్ . ఉత్పత్తిను త్వ హీ జీవస్యా 

నిత్య తద మూ దోపాః రస్ తతశ్చ వై వాస్యథ గవక్స్టా_ీ 

ర్ మ్న్స్యా , త భార్త కర్ర విలయ గా ప్రతి 

మధిప్యత చాణబారొో జీవ వ ఏ లేం నాల్మ "శ్ర, ఆర్నిత్వత్వాచ్చ 

తాభ్యః ఇతి (అ౨పా3సూ ౧౭) తస్తాదసంగ లై మూ కల్పనా. 

సూ. నచ కర్తుః కరణము. ౪౩. 

వతశ్వ్పాసంగ తే షూ కల్పనా, యస్తాన్న వీ లోశే క ర్హుర్దన 

దత్తాబేః కరణం పరశ్యాద్యూత్సద్యామానం దృశ్యతే. వర్టయంతి చ 
యాం గ లో 

భాగవతాః కర్తుర్తీవాతి సంకర్ష ణసంజ్ఞ కాతీ కరణం మనః ప్రద్యుమ్న 

సంజ కముత్పద్ను తె క రజాచ్చ తీసాదనికుద్దసంజ్ఞ కోఒహంకార ఉత్ప ్ఞకముత్పడ్య తే క రృజాచ్చ తస్తద నికుజ్ఞసండ్ఞ క 
ద్భత ఇతి నవై తడ్దపాంతే మంత రెణాధ్యవసాతుం శక్ను మక న్నచెవం 

భూతాం శుతిముపలభెమెహా. 
॥ | ~ ft న్న ద .- t క్రీ 

యలి---యక్సునరిలె. కృతవోన్యాదిదొ ష్ అదిశద్దార్థః, న్యాయో సుతే రమా అజఆే 

త్యాది శు, త్యా పొంచశాత్రాగనుస్యోత్స త్త బ్రంే మాన త్వాభ"వనిశ్చ యాజ్ఞ వాళ్ళిన్న 

బ్రహసమన్వయ స్థర్భమితి భవః 
యు 

5 3. జీవస్యోత్స తిం నిరస్య జీవాన్ననస ఉొత్పత్తిం నిరన్యతి---న చ కరురితి, 
నం ల = | ర 

యస్ఫాత-ర్డుః కరణోత్న్చ త్తిర్న దృశ్య తే తస్థాదసంగ తె కల్ప సేళ్య్ళన్వయ:. సిద్ధా నాం 

జ = 9 గ గారీ 9, న వ On ౧ కాం 

కరణానాం వ్ర యాక్షా క్తేతి వ్రసీద్ధ బర్ట్ హిశబ్దక వర్ణనం నరాలని కృపా 

నచేతి, నను లో కళ్ళిచ్చిల్పి వరః కుఠారం నిర్తాయ తేన వృతం ఛిన త్తితి దృష్ట్రమిళి 

శృత్యం, శిల్పినో వాస్తాదికరణాంతరస త్త్వ్యాత్కులారక ర్తృశ్వం యుక్తం, జీవస్య శు 

శాంఠ రానత్తాన్న మన; కర్తృత్వం వినెవ కరణం కర నె మన్ వైయర్థ్య 

) భావః 

కస్య స్యాల్. అతో భ్రాంతిమూలో భాగవతనిద్ధాంత౭. 

ఇతం బీవజన నిరస్య తతో మనోజన నిరస్య లి 
థి శీ - 

_ కర్తుః దేవదశ్తాచేః సకాశాల్ కరణనస్య కుఠారాజీః ఉత్ప త్ర ప్రదర్శ నాల్ 

Fl ir జీవాఠ ,-ర్హుక కరణం మనో జన్యత ఇ క్యేకదసం గత మిత్యర్థ 8. 

నా 
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రల సూ. నిజ్ఞానాదిభావే వా తద పులి పధ ౬ అ, 

అథావి స్యాన్న వైలె సంకర్ష ణాదయో జీవాపఫా ౩ వెనాఖి పై, 

యంతే కింత రీ రీ తష రా ఏవైతే స్వే జ జ్లానై నై శ్యర్వళ _క్టిబలవీర్య తేజోభి 

FEI వళ్ల వై రైరన్వితా అభ్యుసగమ్యం త తె వాసుదేవా ఏవైతే సల 

నిర్షో పా me నిరవద్భా స్వాతి, వ యి ఖా వర్మిక 

ఆక _క్ససంభకూ. దోషః ప్రాప్నోలతి. త్రాచ్య ల తె___ఏవమకి తద 

సేధః ఉత్ప చోర్టిసంభ నన్యావ్రి తశుధి ప్రావ్న్నో ల్యే వాయముత్స 

ర్థ్యసంభనో దోవ వ, కా శాంత రే జెళ్ళ భి ప్రాయః, కథం యో 

తావదయమభి పయః వరస్పరభిన్నా ఏవైతే 'వాసుదెవాదయశ్చ 

తార ఈశ షరా స్తుల్బధరాణో నై షా మేకాత్తకత్వమ స్తితి, తతోఒనే 

ల్లి ప కరక నం గడా నేన ౧౮ వంని భః, దయాం లన 
కథ పరక ల్చ్పనానర్థక్యం, న కనై ఐశ్వ ర ణక్వ "కా ప్రస రై సుద్ద ంత 

పవోనిళ్చ, భగవానేవై కో వాసుదేవః పరమార్ధత_క్త ఏమిత్యుళ వ్ర్వగ 

ri 

cc 

ఈర. సంకర్ష ణాదీనాముక్ప త్త ్ర్రసంభవేఒపి న్యాహచతుస్త్టయం. స్యాదితి 
డ్ ర . 

సూత వ్యావర్హ శ్రమాశంక ఆ---అథాప్ స్యాదితిం క్ల చె శ్వర్యయోక్ళ రాంతరం 

ఇ హొ గ్ న్ న ~ 
సామర్థ ట్రం బలం శరరసామర్థ స్టీం, వీర్యం కరం, తజ; స్రైగల్బ ల; నతెరనిష తా 

అల్లో ౮ C లా తే జొ యనస్తాళ్ళ్చంక ర్ష ణాదయః తస్తాదీశ్వరా వివేత్యర్థ$, స చ్వ్పేహిోమా శ్వర త్వ వంచరాత్రా క్ల 

అరు ఉల రి అలో | మాహ---వానుదేవా నీవేతి. నిర్ణ్జోహి రాగాదిశూన్యా& నిరధిష్టానా8 వృకృత్య 

జన్యాః నిరవద్యా నాశాదిరహితా ఇత్యర్థ9. ఈశ్వర త్వాజ్జనానంభవో గుణ వప 

త్యావా=తసాది తి. న్యూ లే,ణ సీభ్రాంతయతి-__అ, తతి, నవమపీ చతుర్తామాళ్వ 
ఆజ / లా వ కా 

రక్వేన  విజ్ఞాసశ క్హ్యాదిభ చే౭పీత్యర్థక. ప్రకారాంకరం వృచ్భతి---కథమితి. కిం 

చత్వారః స్వతంత్రా భిన్నా నీవ ఉ్నాల్తెకస్య వికార ల్వేనాఖిన్నా$ ఆద్యమనూద్యు 

దూషయతి---యనగీ త్యావినా. ద్వితీయే వి కారాః వకృతికుల్యా వా న్యూనా వా 

నను వొనుబేవాల్ న సంకర్ష ణస్య జన్ల, నాప్ సంకర్ష ణాత్ పృద్యమ్న 

స్యేళ్యత్రష్టావత్తి తిమాశం 'క్యాహా 

సంకర్ష ణాదీనాం తృయాణాం వానుడేవ నదిష్షజ్ఞా నాదిభా వే వొ విజ్ఞైనైశ్వర్య 
షా టు న్ ల ఆ = జా ఉల్ బలవన్ని ద్దోవనిరవద్యస్వరూవ ల్ట౭_ పి తద వతి షే మధు తస్మోత్ప త్త ిసంభవరూప 

దోవస్య వ్రకారాంక నేణాప్రతి మేధ ఇత్యర్థః. కిం వాసు చేవాదయశ్చుత్వారో౭పీ ' 

గ్ 

(4 



574 రత్న పభాభూషిలే, ఛాంకర బ్ర హనూ త్ర భఛామ్యే. [అ.౨. 

మాత్. అథాయమభి పాయః_-వక నైష్ఫన భగవత ఏత చత్వారో 

పూ్య్యూహో స్తుల్యథ రాణ ప్రతి తథాపి తదవస్థవవ్ 'ల్పే _త్వసంభ వో 

టోవః న హా వాసుచేవాత్సంకర్ష బన్యోక్స శ్రిస్పంభవతి సంకర ర ఇణాచ్చ 

ద్యుమ్నస్య, ప్రద్యుమ్నా చ్చానిరుద్ధస్య, అరిశయాభావాక్. భవి 

తవం హా కార్యకారణ యోరతిశ యన యథా మృద్ద కు యో, 

నహ్యసత్యతిళ య కార్యం కారణమిత్యవక ల్ప త. న చ పంచరా క్రీ 

సిద్ధాంతభి రాసు
 దేవాది స్వెక సక్

 సర్వషు వూ జ్ఞా నైణ్వు ర్యాది త
ార 

త మ్యుకృతీః ; శ్చిద్భదో ఒ వ్రపగమ్యు త, వాసుదెబానవ హి స్వ 

తే వూనహో నిర్వి సమా స్తాం నచెతే భగ దూ్య్యూవో ళ్చతుసంఖ్యా 

ఈ షే DN యామి వ ఉత Ts వు సె J 

యా మేవావతిప్పైరక్, ట్రవ్యాది_స్తంబపర్యంతెస్య స మ_స్తసై షన జగత 

భగవదూష్భహత్వావగమాత 

అన రు అద రె లాం 
ప్రల య సూ ద్ర భ్ చ్చ. ౪౫ 

కల్పనా వ యలు, జానైళ ర్యళే తాన
 గుం గాక ఆతన 

ఎవ తే భ గవంతి త్రో "వాసుదేవా ప్రాత్యాదిదర్శనాతి . వెదవి ప్రత చేధక్స 

నాన 

అద్యముశ్రాప్య ని షేధతి---అ భి త్యొాది నా. న్యూనత్వప తఒపసీద్ధాంతమాహఎజాన చ 

పంచేతి. యది న్యూనా అపి భగవతో వ్యూవహోస్తదా చతుప్ప పవ్యాఘాత ఇళ్యాహంా 

నుత ఇల. 

యా ఎపి ప 
రక ఇతశ్చ బీవోత్పత్తివాద త్వ ఇత్యాహ సూత్ర "కార8=వి ప శి 

థాశ్చుతి. స్వ్పసై న్టీవ గవణత్వం గుణిత్వం చ విరుద్దం అవిపదాక్వు) ద్యుమ్నూ నిదర 

ఇ్నవాత న ఇత్యుక్త్వా అత్తాన ఏవెత ఇతి వరుద్రో Ey హః, ఫూర్వాపరవిరో ధా 

రాంగత్యమితి సూశ్రార్గముక్వా౭.ర్థాంకరమూహడ వేచే చేట నికస్యాప రంత్రాతరస్యా 
న. 

రాక, ఉతసంక ర ర ణాదయ స్త్ర యోచాగు దేవతుల్యాః, ఆద్యే భగ వాశేక నివ వాసుదేవః 

ఇలి స్వసిష్థాంతవో నిక, ద్వితీయే ఉత్ప త్ర బ్రసంభవదోప_స్త్రదవస్థ నవతి భోవఃః 

ఆపి చ 

క్ష్ష్షచిత్ జ్ఞా నైశ్వర్యశ క్రిబలవీర్య తేళాంసీ వానుదేవస్య గుణా ఇతి, క్వచిన్న 

ఉక్షగుణా వవ వ ను చేవ ఇతి గుణగుణినో ర్భేదమ భేదం చ వర్హయన్తి, శథా శ షర 
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భవతి, చతుర్షు వెదేషు వవం శ్రైయోఒలబ్ఞ్వా శాండిల్య ప్రదం శాస్త్ర 

మధీత వానిత్యాది వెదనిందాదర్శనాతి , తస్తాదసంగ తె పూ కల్ప నెతి 

సిద్ధము, ప్రితర్ణిష్ట మాధిక రణమ్, 

ప్రతి (్రమచ్చారీరక మో మాంసాథా శే మే శ్రీమద్దోవిందన్రాజ్య 

పాదశిహ్య శ్రీమచ్భంకరభ గవ త్పాదకృతె- ద్వితఆయస్యాథ్యాయస్య 

ద్యిలియః పాద. 

కనన 

ధ్యతా చతుక్వేదిభోప్ట౭ధిక ఇతి నిందా ఆదిప దార్జః, కస్తానిథో విరుర్థాభిః పారు 

-షేయకల్ప నాఖిర్నా పౌరు షేయ వేదాంతనమన్వయవిరోధ ఇతి సిద్ధమ్, 

ఇత్యేస్టమాధీక రణమ్. 

ఇతి క్రీమశ్చరమవాంన వరవ్రాజికాచార్య శీ గోవిందానంద భగవ త్పాదకృతే" 

శారీరకమోమాంసావ్యాఖ్యూయాం ఫాష్యరత్న సృభౌయాం 

ద్వి తీయస్యా థధ్యాయన్వ ద్వితీయ$ః పొదః, 

న్సరం వి వతి షేధాల్ అప్రామాణిక మిదం భగ వత మతమిత్యర్థ 8. తస్తాబేవం సాంఖ్య 

వె శషికఫోగకార్డ. తమాఎపే పేశ్వరభాగవతమతానాం భ్రాంతిమూల లేన తెర తైః 
నిరపద్యాద ద షతాల్ బ్రహణో జగత్సర్షం (బ్రువన్ నమన్వయో న విరుధ్యత ఇతి 

సీధమ్. 
థి 

య త్పాకూత్కృతయే సర్వవేదాంతానాం సమన్వయే, 

వరా స్హః పరరార్ధాంశవిరో ధ_న్తవవాం వరమ్, 

ఇతి శ్రీచ్చివానూ త్రృవృత్తే ద్రహ్మాత త్త రవ, కాశికాయాం 

ద్వితీయా ధ్యాయన్వ ద్వితీయ? పౌదః, 



O 

భాభూకితం 

సూ త ఛాష్యమ్. 
4 నీమ ద త్న 

కా WU 

ఛాంకర బ 
YR wy 

ది(తీయా భ్యాయస్య తృతీయః పాద. 

స్తూ. న వియదక్రులెః 0. 

వేదాంలేషు తత్ర తత్ర, న్న ట్రనా ఉత్పత్తిశ్రుతయ ఉప 

లభ్యంతె. శేందాకాశ స్యోత్స శ రిమామవంతి శేఛిన్న. కళ కేచిద్యా 

యోరుత్సే త్తిమూమనంతి శేచిన్న. ఏవం జీవస్వ ప్రాణానాం చ. ఏవ 

మేవ కృమాది దాషరకో2వి వి ప్ర తిచే ధళ్ళు త్యంత రేషాపలమ్య తే 

విపతిషేథాచ్చ వ వవవతాణామన వే వేముతత్యం స్థాపితం, తదగత్స ఏవకు 

సార్టివీ వి ప్రతి వే థా దెవాన సె వేతీశశ్వనాకంే క రక్యుతన్నర్య చెదాంక 

నతస్ఫృష్టి శ్ర త్యర్థనికలత్వాయ వరః ప్రపంచ ఆరభ్య తె. తద తదర్థనిర్మ ల శ్వ 

గి 

వ 

వియ చాదివి ధా తారం. సీతాస్వ్యాబ్దమధు వృకవొ, 

నిశ్యచిద్విశ్వక ర్రాతాభిన్నం సశ్వేశ్వరం భజే. 

౧. బీవస్యానుత్ప త్తి వ, వ సంగేనా కాళ స్యాప్యుత్ప త్త స్రసంభ వమాశంక్య కరిహర 

న్నా దావేకచేశిమతమాహం---న వియదృశు లేరితి. వియత్సా )ణ పాదయోరర్థం సంక్షీప 

న్బూర్వ పా చేన సంగతిమాహ=-- వేదాంలేష్వితి. కిన్నోప క కృమక్వ మే వాహ శేచివి 

శ్యాదినా, భూశభో క్ష శు, తీనాంమిథోవిరో భళంకానికాసో వియత్పాదార్గః. లింగ 

వూర్వస్మిన్చాడే శ్రుతివిరుద్ధ త్వాత్ వపరవమోణా మున పీకు శ్వమభోణి. తర్హి 

/గీనామవ్యనోోన్య విరుద్ధ త్వాత్ బహ శారణవాదస్యావ అనపేతత్వం స్యాధదితి 

ఎకానిరాసా ౦ పరం పౌదద్యయమారభ్య తే. ఏవం చ ఫూర్వపాదేనాస్య పాద 

ద్వయస్య దృ ం౦కసంగతిః శంకావ్యాజేన దర్శితా. పొదాంశర క్వాల్ పూర్వాథి 

కరజేనాస్యాధి రణస్య న సంగత్య పేకొ-ా 

అ శ్ర, పూర్వవతే, శుతీనాం మిథోవిరో ధాదప్రామాణ్యమ్, సీ్రాంచే విరోఇా 



పా. 3.] వియదధికరణమ్, ౧. సూ. ౧. ర్/7 

చ ఫలం యథో క్రాళంకానివృ త్తిరేవ. తత్ర సృథబుం ఆావదా కాళ 

మా శ్రిత్య చింత్వ లే కమస్యా కాశస్యోత్స_డ్తెర స్పుత నా_స్టేతి, తత్త 

అావత్స్రతివద్య లే న వియదశ్రు తేరితి. న ఖల్యా కాళ్ ముత్చద్యా లే, 
జభ nf జ ల 5 వన్న 

కస్తాత్, అశ్రు,లె, న హ్నృస్యోత్స త్తిపకర ణ శ్ర వణమ్హ్మా. ఛాందొ గ్య 

హం 'సనదేవ సోమ్యుదమగ, ఆసిదేక మేవాద్వితీయామితి సచ్చబ్ద వాచ్యం 

బహ ప ఎకోన్టి 'తదెతత త త్తేజో౭నృజలేతి చ వంచానాం మహో 
U3 UU 
భూతానాం మధ్యమం తేజ ఆదిం కృ తె త, యా ణాం తేజబోఒబన్నానా 

కరీర్మశ్కుతి నాం తన్ని రాసః ప్రాణ పాదార్థం. యథా మిథోవిరో భాత్చూర్వావరవిరో 

థాచ్చ వరపమో ఉసేషమ్యూ; తథా శులివమో ఒప్యుపేత్యు ఇతి కంకోళ్ణా నే పాద 

ద్వయస్యారంభాళ్పూర్వ పా దేన దృష్టైంతసంగతింతి సము దాయార్థ౭. ఆశాశవా యో 

రుత్ప త్పిమామనంతి తె త్తీరీయ కా9, నామనంతి ఛందోగాః, జీవస్య ప్రాణానాం 

చోత్స త్తిం “సర్వ వక అతనో వ్యుచ్చరం తీ'తి వాజననేయిన8“వీతస్తాజ్ఞాయ లే ప్రాణి 

ఇత్యాథర్వణికాశ్చామనంతి నాస్య. నీవమాకాశవూర్వికా కష్షచిత్స పిక కష్షచి తేజః 

వూరిష్టేతి కృదునిరోధః అఆదివదాల్ “న ఇమాంల్లో కానన్ఫజ లే” త్య కమః “కరచి 

కృష్ప ప్రాణా కర్వచిదష్టా” విత్యాది సంఖ్యా ద్వారకళ్చ విరోథో గ్రాహక (వసృవంచః 

పాదద్వయం. తథా చ పాదద్వయస్య (శ్ఫుతీనాం మిథో ఏర ఫనింసార తా 
జ 9 ~ ౯ 

చ్భ్చు)తిళా స్తా ధ్యాయనంగళకయస్సి ధ్ధాః, అత్రాకాళశసోోశ్ప త్త బ్రనుల్పే త్ష శు, వ రథో 

విరోథో2 ప్తి న వతి వాక్య శద క వాక్య కాషభ్యాం నం డేహే యద్యుత్ప త్తి స్తదా 

వాక్య భే చేన విరోధాదప్రామాఖ్యమన యోశ్ము తంతి ఫూర్వవవతయిష్యు న్నా దావ 

నుత్ప త్హివష్ మేక దేశీ గృక్లలీత్యావా_త శ్ర తావదితి, 

భావాత్చా)మాణ్యమిలి ఫలభేదః. వీవం సక్వేము చాధికరణోము పాదద్వయగ లేవు 
అ 4 me WENO ey a _ వూరోం త్తరపతరోాః భలం చృప్టవ్యమ్, అశత్రాదొ సృృఘ్మ చా క్యానామవిరోధం వలి 

పాదయితుమాకాశమాశ్రిత్య వీచార్య లే. కిమాకాశస్యోశ్పత్తిరస్హి ఉత శేతి 

నండేహే, యద్య స్తీ తేరి ఛాందోగ్య అకాశవాయూ వినా 'తప్తెజో=.నృజతి ఇతి 

కేజ ఆదికా సృష్టి? శ్రూయతే; తే త్తిరీయకేతు----'ఆక్మన అకాశః నంభూత$ీ ఇతి 

ఆకాశాదికా. తథా చానయో రావికా యోర్విరో భ ఇతి ఫూర్వః వత, సిళ్టాంతన్తు--- 
- or నీకదేశిమతేన న వియత్ ఆకాశః ఉక్పద్య తే. కస్తాల్, అశ్చుతేః ఆకాశస్య(ోక్స త్తి 

వ తిపాదకవాక్యస్యా శ వణాల్ . యద్యని “ఆత్మన ఆకాశ సంభూకః ఇతి శృతి 

వి తథాపి సా గాణీతి సూఢాభిసంధి$ 
28 

HC 



578 రత్న, ఛాభూషిత్తే శాంకర, బృహాసూ త్రభామ్యే [అ.౨ 

లా Oca ళీ ౦ జ మర. 

ముత్ప త్తిళ్నాొవ్య లె. శ్రుతిశ్చు నః ప్రమాణమతింది యార్థవిజ్ఞానో 

త్పత్తౌ. న చాత్ర శ్రుతిం స్వా కాళ న్యాత్న ప్రతిపౌదిని. తస్తాన్నా కాళ 

స్యోత్స_ర్థరిల, 

శే భూదుత్చ_త్తిక్ళత్యంత రె త్తి తె త్రరీయకాస్సమామనంతి 

సతతం జానమనంతేం బహాితి ప క్నత్వ 'తస్తాదాష ఏతసాదాతన 

ర ౫ we రాల ౫ mH 

ఆ nn న్ప్ల ర “Hn గం క cima ౯ 

ఆకాళస్పంభూతి వతి. తతశ్చ శుతో ్యర్విప్రతీ వధః క్షచి పజ ప్రము 

ఖాసృష్టిః కరచిదాకాళ ప్రముఖితి. ననేక వాక్యతాఒన యోళ్ళ్యుతొ 

రు క. సత్వం. సాయుకాన తు సావగంతుం శక్యతే, కతత ల జో 

సృజిలేతి సకృచ్చు)తస్యి సష్టాన్న్రష్ట్రవ్భుద్వయున సంబం థానుపప శః 

“త్ర తెబో ఒసృజత తదా కాళమసృజల
ెతి. నను సకృృచు స)తే స్వాపి కరు 

ఎవి 
© న్ ( అలాని 

క_రృవ్యద్యరయొన సంబంధథో దృళ్వలే యథా ససూపం వక్తేదనం పచలతి, 

ఏవం తదాకాశం సృష్ట త లేజో౭సృజలితి యోజయిపూన్టి మః. 

న్యా అ 2 = MIN FF 0 జ 

నైవం యుజ్య తే, ప్రథమజత్వం పా భాందో”ె తెజని ఒవగమ్యలి. 

త త్హిీరీయ చా కాశ సని న చోభ యోాః వ్యథ మజత్వం సంభ వతి, 

౨. ఉత్పత్తి శు తిరుఖ్యూ నా స్తీబె గసాథ్రాఖసంధి? 
సంప్రతి స్రూరర్పవతీయతి 

టం రో 
సూత్ర కారక==ఆ స్తీల్వితి. ఏకవాక్య ర్వేన ప్రామాణ్యసంభవే. కిమితి శ్రుత్యోర 

పామాణ్యామితి శంక లేన నేక వాక్య తేలి. ఏకవాక్య త్వాసంభ వాద ప్రామాణ్య ప్రి 

కమిత్యాహ---సతృ్యమి త్యాంనా, ఏకస్య యుగవ త్కార్యదర్భయాసంబం భేఒపి 

ఫర సంబంధసంభ్ల చా చేక వాక్య తేతి ముఖ్యసీర్ధాంతీ శంక తే నను నకృదితి. 

బ్రామాణ్యవాదీ దూషయలినైసమితి. క్కమో న యుజ్య లే ద్వ యో; శ్రుత 

ప్రాథమ్యభంగావ్రరిత్యర్థ 1. వీకసాద్ది దశ బిజాద్దశ దయవదస్తూభయం ప్రభ మమిక్యత 

ఆవా==న వేతి, వాయోరగ్నిరితి కృమృశ్ఫుతిధంగప్రసంగాదితి శేషం ఛాందోగ్య 

rr 

తతశ్చ అ కాశ స్యోచ్చ శ్రేరనభ్యువగమా దెవ న విరోధ ఇతి గృంథాభిసంధినుళా 

నాన శంక తే 

తుశబ్బకి వకూంశరపరి గయా. ఛాందోగ్య ఆకాశస్వ్యోక్స త్త ప్రభా వేఒపి సా 
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ఏ తె నేతరశు త్ర త్యతరవిరోధో2కి వ్యాఖ్యాతః, 'తస్తాద్యా వత స్తాదాత్త న 

ఆశాళస్పం ఘాత వత్యలత్రైవితస్థాదా కాళ స్పంభూతస్త ససా వూ శ్రేజర్సంభూత 

మితి సకృచ్చు)తసా్యాపా దొనస్య సంభవనస్య చ నియ త్తేబో భ్యాం 

యుగపత్సేంబం ఛానుసవ 3 లః “వాయోరశగ్ని'రితి చ వృథగామ్నానాత్. 
అస్తే౯ విప్రతిశే పె కళ్చిదాహ. 

సూ, గౌజ్యసంభవాల్ ౩. 

— 0 

వాడినీ శ్రతిరుదాహృతా సా శ్రీ భవితుమర్హ్శతి. కస్తాత్ , అసంభ 

వాతీ . నవు కాళ స్య్వోత్ప _త్రిస్పంభానయితుం న్టో Es గృీమత్క_ణ 

భుగ భి యూయాను నారిషు జీవత్ను. తేపా కారణసామగ్య సంభ వాదా 

"కాళ్ళని సోప్స్ త్తి తిం వారయంతి. సమవాయ్యుసమవాయినిమి త్త కార 

ఇభ్యో హా కిల సర్వము త్పద్య మానం సముత్పద్యతె. ద దృవ్యస్ట వై చెక 

జాతీయకమనెకం చ దన ద్రున్యం సమవాయికారణం భవత్. న చాకాళ 

నా నీ వియదుత్సే త్ర లః అశ్రు "తేచరేవ, యాత్వెతే రా వియదుత్ప త్తి ట్ర 

శు, లేనీ త్రిరిశు తివిరుద్దు'ర్థక్వ ముక్త్వా తిత్తిర శృ శే స్థష్విరుధార్ల త్వమావా--- ఏ లే సతి, 

తదు దార్జమాహ---ళన్శాదితి, ఛాంబోగ్యే శు, బ్ తం పేజసకి ప్రాాథమ్యృమ త్ర చర్ వ్రజ 

మిళ్యర్థ "కంచ సక్చచార్ద అత్తా ఛాంపో ig 'కేజస ఉపొదానం ,శూ,యసే అత్ర 

తు వాయురితి నైక వాక్య లేత్యాహ---వాయోరితి. 

3, నవం (శృుతోోర్విరో భాద ప్రామక్యామితి ఫ్రూర్వవ వే ప్రాప్తే స ఏవ వియ 

దనుక్ప త్తివాది న్వమతేన ప్రామాణ్యం బూ తే ఇత్యాహ._ఆసీన్నితి, ఎవమాభ్యాయ 

మాెప్తేరధికరకోము ప ్రథ థమం విర ధాచ్చు /క్యస్రైమాణ్యమిలి ఫూర్వవమ్ఫలం తత నక . 

దేశిసిర్థాంశః పశ్చాన్లు ఖ్యసిధ్రాం ₹ శుతీనామవిరో ఫేనైకచాక్యతయాా బ్రహ్మణి సమ 
జ - న ష్ ననే కం భోం 3 TIN న్వయనసీద్ధి రితి ఫలం క (కమ శ్చేశ్యవగంతవ్యమ్, త్ మ్ ృర్వరో థో సత్యభ్యయన 

విధ్యు పా_శ్తయో రస్త్రైమాణ్యాయో గాడికయదు! సన గిసంభవరూ వత ర్మా_నుగ్భ హీత 
చ్భ్భాందోగ్య శు తిరు ఖాసా ఇతరా గాశ్త్యవిరో ధఇ' కక జిశినుతం పిపృణో తి 

3 నా త్యాదినాం ఆ కాళో నోళ్చద్యశే సామ రతా నృ త్వాదాక వల శ న .బావి ద్వా 

శ్రుతిః తె తిరీయేకే౭ స్తీత్యర్థః. తథా చ విరోధ స్తద వస్థ ఎపెతి శంకితురాశళయ$ 

వీకేశీ స్వాభిప్రాయం ప్ర వ కటయెతి.._ 

న వ్యాకాళసొ్టక్స త్రి శృతి రుఖ్యా, కిం తు. గాణీం కుళక్కి అసంభవాల్ 



580 రత్న ప్రభాభూషి. లే శాంకర బ్ర హృనూత్ర భాషే (అ. ౨ 

సైైకజాతయకమ నెకం చ దృవ్ధిమారంభ కమ స్తీ యన్మిన్నమవాయి 

కారణ సత్యసమవాయి కార ణే చ తత్సంఠారూగే ఆ కాళ ఉత్పద్యేత. 

తద భావాత్తు తదను గృహ పవృ త్తం నిమి తీ కారణం దూరా వేతమేవా 

కాశ స్వ భవతి. ఉత్ప_త్రైిమతాం చ లెజుప్రభృతీనాం వూరోష త్తర 

కాల యోరిి శెషస్సంభావ్య తే వ్రాగుత్చల్తః వ్రు 5”ళొది కార్యం న 

బభూవ వళ్చాచ్చ భవతీతి. ఆకాశస్య ఫునర్న వూరోగ త్తర కాలయో 

ర్వి శెషస్సం భావయితేం క్యు లె. కం హి ప్రాగుత్చ ల్తేరనవ కాళమసు 

షిరమచ్చిద్రం బభూ వేతి కక్య తే. ధ్యాన సాతుమ్ వృథివ్యాదివై ధర్యాచ్చ 
విభుత్వాదిలత ణా దా కాళ స్యాజత్వసిద్ధిః. తస్తాద్య థా భోెకీ ఆకాళం 

కురు ఆకాగ్ జాతీ ఇ ల్యే వంజాతీయకో సమ్. వ యోగో భవతి, 

యథా చ ఘటాకాళః కర కాకానో గృహా కాళ ఇ తక స్వా ప్యా కాళ 

సై సివంజాతీయకో ఛేదవ్యపదేశో భవతి.వేదే౭కి 'ఆరణ్యానా కా శేష్యా 

లభేరిన్ని త్యేవముత్చ త్తి శుతిరవి గౌణీ దృష్టవ్యా. 

బవాణోన్స త్వా ప్లైత్వసీద్ది విజాతీయి త్వేనాన యో రారంభక త్వాయోగాదసంయు క్ష 

త్వాచ్చ సంయోగ వవ హీ (దృవ్యన్యాసమ వాయి కారణహతన్ఫ నువా య్యసను వాయినో 

రభాచాన్న చా క్వసిద్ధిరిత్యర్ణః. ప్రాగ భొవశూన్య త్వొాచ్చాత్యవ దా కాళో నోళ్చద్యత 

ఇ త్యాహ ఉత్ప త్రిమత'౦ చేతి, వ కాశళ్చాషయుషానుఛవః ఆదివదాత్త మోధ్వంస 

పాక యోర్హ )వాణం, మూర్త దృవ్యా శృయళ్వం హా కాశస్ట కార్యం, తచ్చ వృళయే 

ఒప్య స్తీ పరమాణ్వా శయ త్వాదతో న లాగభెవ ఇత్యర్థః. లాగభాెవాసశ్త పం స్ఫుట 

యలి=కిం హీతి. స్థూల శ్ర యోఒవ కాళ; సూ శ్రయళ్ళి ద్రం పరమాణ్యాశ్రయ 

.న్ఫుషీరమితి ఛేద$. కిం చాత్ర వదా కాళ న జాయతే, విభు త్వాదస్పర్శ ద్రృవృళ్వాచ్చే 

త్యాహ --పవృథివ్యాదీతి. తస్తాదు క్ష తర్క_బలాద్దాణి దప్ప స్యెత్యన్వయః. భదోశే 

గాణశ్వే వైదికోదావహరణమావా_ వేదే. ప్యారణ్యాని తి. అశాశేష్వితి భేదవ్యపజేళో 

' ఇతి సంబంధ;. 

ఆ బి రా కా జ ౨కాళోత్ప్సత్తే సమవాయికారణాదిసామగ శ్రఖెవాత్ విభుత్వన నిత్యత్వాను 

నాచు ఆకాళోత్ప్స తేరసంభవాది శ్వర ౩: మానాచ్చ ఆకాళ త్స త్రేరసంభవా తీర్థ 
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సూ శబ్లాద్చు. ఆ 

శబ్దః ఖలగప్యా కాళ స్యాజత్వం ఖాషాపయ తలే. యత ఆనా “వాయు 

శ్వాంతరిక్ం వై తదమృతి మితి న హ్యామృతన్యాత్స్ తై లిరువ వద్ధి. 

“ఆ కాళ వత్పర్వగ తళ్చ నిత్య కిఇతి చ. ఆకా లేన బ్రవ్తా సరగ త త్వనిత్య 

ఈ “భాం నస్తాభ్యామునమిమాన ఆకౌెళ స్య్వావీత్. ధర్భా" మూచయ తు, 

న చ తాద్భళస్యోత్ప _త్తికువపద్వ తి. “స య్య్థానంతో౭యమూాశాశః 

ఏవమనంఆ ఆత్త వెడితవ్యఃి వలె చో దాహనవణమ్, “ఆ కాళళ ఏరం తహ 

ఆకాశ ఆపతి స చ. న వ్యా కాళ న్యోత్పే_ల్త లీవు తై ద్రవ్షూణ స్తై నేన విగే 

మణం సంభవతి నీల లే సెవోత్బలస్వ. తస్తాన్నిత్వ పువాకా ఇ భన నాథా 

రణం బ ెహాతి గమ్య తే, 
కో 

సూ. న్యావై సక్ స్య బ్రృహశజ్ఞవల . గ్, 

ప్రడంపదో త్త 0 సూత్ర, 0. స్యా దెతత్కథం వున, కస్య నంభూత 

శబ్దన్య “ఈ తస్తాద్యా “వితస్తాదాత్త న ఆకాశస్పంభూతి ప్రత్వసై సన్న థికొ Re 

రో. న కేవలం తర్కాాదా కాళ స్వానుక్చ త్తి; కింతు" శు, తత 2.పీ త్యాపా సూత్ర 

కార8-శబ్రా చ్చేతి. నిత్యభావస్యానాదిత్వాదితి భావః. ఆశత్తేతి చ శబ్ద ఇహోదా 

హరణమిళ్యన్వయః, ఆకాశశ్శరీరమ స్యేతి బహు చ హిణా త వంత సామ్య'భా నాద్బ్ర) హవ 

దా కాళ స్యా నాదిత్వమిత్యర్థ 8 

NX. పదో త్తరమితి. శంకో క్రరమితి యావజ్ , తాన్యేవ శంకావదాని వఠతి--- 

స్యాచేతదితి. అధికారే పృకరతో, యశైకసి ౯ చృివ్మావకరకె “అన్నం బ్రహ 

ఆనందో బహ్తేతితి వాక్య యోర్చ్రవాశబ్ద స్యా న్నే గాణరక్ష్టమానం బే ము ఖ్య తె 

తథైక వాక్యస్హని సక స్యావీ నంభూత శబస్య గు అ ముఖ్యూర్థ ఛైదో యోగ్యతాబలా 

కిం చలా 

“వాయుశ్చాంళరితం వై తదమృకమి  ఇత్యాకాళో ఆమృకశబ్రదర్శనాల్ 
తీ 

సా కాశనసోక న్టీకేప ఢ్తిరిళ్ళర్థ 8 

నను విశవీ స్ న్వాశ్యే నీకస్య సంభూతశబ్దస్య గాణశ్వం ముఖ్యత్వం చ విరుధ్యతే 

ఇక్యత ఆహ 

NY జ వ్య 0 లలి 
యథా నీకస్టి స్నెవ పృకరణ విషయ దాత్ అన్నం బ్రహ ఇత్య త్ర, జు సా 

re 



UJ ఆశీ 

అన్నయా రౌ . ఒర ఎ లా a శ్నా విజ్ఞాన సాధ నె శబా భకా వ్రయుజ్య తే 

త్ర 

చశ్రాదేని చోపలళ భె్టెప అద్యుళ్చ నానావిథాన్యుమ వుతాణ వసారితా 

న్యుః పలభ్వ బూ బూయాన నృ ెవై కాకినీ వూ ర్యద్యు రాసది నీదిత్. స చ తయా 

వధారణయా మృళా గార్యజాతమేవ వూ ర్వెద్యు ర్నా సపత్యఖి వ్రేయా 

న్న దండచ కాది తద్యత్ . అద్వితిం యు శ్రుతిరధిస్టాత్రంతరం వారయతి 

యథా మృదోఒమత్ర వకృతేః 5 కుంభ కార్ రో= ధిష్టాూతా దృృళ్వ ల నైవం 

న సర ర్ ర ద 5 వ్? బ్రహ్మణో జగ త్పకృ తరనొ ్యఒధిఖ్రాతా_స్పతి, న చ నభ నావ్ ది్భత యేన 

దిత్నాహ..స్యాశ్చోతి, ఉదాహరణాంశరమావా=-యథా చేతి, ఆ భేదోవచారో 

భక్తిం తాం ముఖ్య సిదాం క్యాతపతి- కథం పునరితి. న ఏ చాకే పదయం స్పష్ట 

యతి. నన్వితి. ఆద్వితీయక్వ శు శతి బాధన్న ర్వవిజ్ఞా నప్ర తిజ్ఞా బాధ శ్చేత్యర్ణః, ప్రథమా 

మేవం దృహ్హాంతేన వరివారతి_వక మే వేతి, కార్యరూపద్వితయశూన్యత్వం ప్రాగవ 

స్థాయామవ ధారణ శ్రుత్యర్థ ఇత్యర్థః. కులే గృ మ్మా అమశత్రాణి ఘుటాదిని పార్రొణి 

ఏక మే వేత్సవధారణవ్యావ ర్ర ఫ్రం కార్యమితి వ్యాఖ్యాయాద్వితీయవద వా సవర్యమాహం 

ప్వతీయ శు తిరితి. ఆకాశస్య ద్వితీయత్వమంగీకృ త్యాద్వితీయాదివదసంకోచ! కృ 
cn రి ఇ ఇడ ద రీ ౧ అచ / దకి నా న్లితషాహా=న చ నభసాపెతి, ధర సామ్య ద్రవ్హానభసోః కం ఛేద 

శబ్దో గాణ “ఆనందో బ్రహ ఇత్యత్ర ముఖ్యః, తథా వ్ర కృ లేఒప్ విషయ భేదాడే 

. కస్య గ "ఆత్వం . చ స్యాదిత్య ర రిం 
శర 
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జ 5 అ సడిషతయం ద్రవ చృసజ్య తె, లశ కాన న్సత్వనిమి క్త తం హొ చౌగాత్వబు, 

చ ప్రాగుత్చి త్తేర్చ్రహనభసోక్ట త ణాన్యత(మ స్తీ టీరోదకఈూారివ 
సంస్ఫష్ట యో రావి తామూ _రృత్వ్యొదిధర సామాన్యాత్ సర్తకా ల తు 
హ్హా జగ దుళ్ప్చాదయితుం యత తే _న్లీమితమితర_త్తిష్టతి శెనాన్యత్వ 

మవసయతే.త థాచ “ఆకాశ శరీరం ట్రప్హాత్యాదిశ్రుతీభ్యో= వి బవ 3 క 
కాశ యోర ఖేదోవచాలనీక్షః అతవవ చ బప నేన సర భిదోొవ ద్ధి వ బ్ర హూవిజ్ఞా నెన సర్యవిజ్ఞాన 

లో 

($ po రగ ర్ (లగి 
ళ్ 
0 ర 

Cys 
గ 

న. 

ల 

A a 

2} ర్త ల లు లె స్ 
యా 

(కూ Cp pd Et న్! 

"రాల మువోేత*,ద౦ టె హాకా చత క కాలమే ఏది డ్రాగా చాన్నతిరి కృదెళ కాలమేవా కాశం 

భవతిత్వః బ్రహాణా త తా రణ చ నిజ్ఞా తేన సహా విజ్ఞాత మేవా 

కాశం భవతి. యథా ఒరవూన్లో సుకు కతి చిదచ్చింద్లనః వృతష్తా 
— ఇ స్పంత; కీర గృహణనై వ గృహీతా భవంతి నహి తుం న హొగాద 

(WU 
పొందు గ హూణం వరిశిమగ స హా? తార ంచుగ్య పరి స తె. ఏవం బ్రహణా త [- మ్యైళ్చావ్యతి 
రి గ దెళ కా మేవబపహగవాచోన న చవలి తసా రె ల త్యాద్ర పాత మేవ బృవాగ్యవా కొన నభో భవతి త్య 

లి క్ర చ చ. న భ్ - గా అల, ఇవ వ దాం ని సస్పంభ వశ్రావణమి త్యేవం పొ పుస్తద వరాహా, 

సూ, ప్రరజ్ఞాఒహోనిర వ్య రెకాచ్చభైేభ్యః ౬, 
¢- తన 5 యనా శ్రుతం శ్రుతం భ వత్య మతం మతవు విజ్ఞాతం నిజ్ఞాత' 

మిత్ “ఆత్మని ఖబల్భరే దృష్టే శు శు హేమతో నిజ్ఞా తై వదం స్వం వివితి డు 

మితి కన్మీన్నుభగవో విజ్ఞాతే ఏ సర్యమిదం విజ్ఞాతం భవతీతి “నకాచన 

|. 

రు 

స హ —-సర్ల . ర : టర త్రో పణారఇత సా సలహా సర కాలే త్వితి ధర్న సామ బ్రదద్వి తీయక్ ఏవవారిఇత సక శతృతిమ Jpn 

తథా పి కా శి, దితీయమాశే శవం వర్రివారతి. అత సఏవేఫి, ఆఅభేదోవచా రా డై 

త్యర్ణ 8. నభసో బ్రహ్మకత త్మా-ర్యాభ్యాసభిన్న డేశకాల'త్యాచ్చ క్ట కజ్జానమి త్య్బావా_ 

అవిచేతి. న 

౬. నవమా కాశస్యానుత్పతా సర్వ్య్మశ్కుతీనామ విరోధ ఇ లేక జే దీశిసిధ్ధాంశః 
ప్రా చక్కి తం ముఖ్యసీర్ధాంతీ దూషయతిఎ వ,తిసైతి. ఆఅస*ేనిర బాధ; గ మయజారస్థర్య 

ణా 

ఆశా భా భేదజ్ఞావనార్ద ఇతి శబ్దాా..న కాచ నేతి, అత | త భిన్నం సేయం నూ స్ళ్ళర:. 2D 

ఇచ మేకదేశిమశం దూషయకా సద్ధాంశయ తి 

శ గెచనిషదాల్ బ్రవాణః సర్వస్య వస్తుజాతస్య అవ్యతినే కాల్ వికవిజ్ఞానాల్ 
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సృతిజ్ఞాం స్థావయంతి వదం సర్గం యదయమాళ్లా బ్ర సావేదము 

మృతం వురస్తా'ది త్యే నమాదయః, తేస్తాజ్ఞ గ్షలనాడివదేవ గగనమవ్యుత్ప 

ద్యతలే యదు_క్టం అశ్రు తేర్న వియదుత్పద్యతవతి తదయు కం, వియ 
దుత్స_త్తివిషయ శ్కుత్యంతకస్య దర్శితత్యాత్. 'తస్తాద్యా ఏతస్రాదాత్మన 

ఆ కాళ స్పంభూతః దితి, సత్యం దర్శితం, విరుద్ధం తు 'త ల్తేబో౭సృజిలే 

త్య నేన శుత్యంతరేణ, నైక వాక్య త్వాత్సర్వ శృుతీనామ్. భవతి వక 

వాక్యత్యమవిరుద్ధానామిహ తు విరోధడి క్షు, సకృచ్చు)తస్య సృష్టః 

సృష్ట్రన్భదయసంబం థాసంభ వాడ్డ (యోశ్చ వృథమజత్యాసంభ వా 

ద్వికల్చాసంభ వాచ్చేతి. నై దోహః _ తేజస్పర్షస్య తై త్రిరీయశే తృతీ 
యత్య శృవణాత్ 'తస్తాద్యా వతస్తాదాత్తన ఆకాళసృంభూతః ఆకాశా 

ద్వాయుః భాయోరగ్ని” రితి. అశశ్యాహీయం శ్రుతిరన్యథా పరిణే 

తుమ్, ళ క్యా వరి కోతుం చ్య్చాందోగ్య తుతిః తదా ఆకాశం వాయుం 

ద సృష్టా (త త్రేజోఒసృజ తెతి. నహీయం శ్రుతిః తజోజనివ,థానా 

నతి శ్రుత్యంతర ప్రసీద్ధామా కాశ స్యోత్ప త్తం వారయితుం శ్రక్షొతి, 

దూషి తే శృుత్యప్రామాణ్యవాదీ స్యోక్తం స్థారయతి---సత్యం దర్శితమితి. ముఖ్య 

(2) దాంత్యాహ_ సై శతి, 'తత్తెజో౭స్భృజతే'తి సకృచ్చు) తస్య సమరా కాళలేజో 

భాం యుగవత్సంబం ధే తిత్తిర్యు క్షక్కృమబా ధాత్క_) మేణాకాళం సృష్ట తేజో 

2స్ఫజతేతి సంబంభే తేజః లాభ మ్యభంగ వ, సంగాద్వస్తుని వికల్పాసంభవన తయో 

శాఖా భే చేన ప్రాథమ్యవ్యవస్థాయా అ యో గాక్నాక వాక్య లేతి ప్రాప్తే ముఖ్యవీవ 

దూషయతి--ైపు దోవఇతి. అప్రామాణ్యకల్ప నాద్వరమపౌరు షేయశ్రు,తీనా మేక 

వాక్య త్వేన పామాణ్యక ల్పనం తచై కవాక్యత్వం బలవచ్చు) త్యా దుర్భల శు లః 

కల్ప సం; బలవతీ చ తిత్తికి శ్రుతిః వృకృతివంచమ్యా పౌర్వావర్యాఖ్య క్రమన్య శ్రుత 

త్వాల్ , ఛాందోగ్య శ్రుతిస్తు దుర్చలా. తేజః ప్రాథమ్యశ్రుత్యఖా వా స్తేజన్చర్జమా త్రం 

తు శ్రుతం తృతీయ ల్వేన వరి జేయమి ల్యెక వాక్య తేళ్యర్థ 8. యదు క్త మేకచదేళినా ఛాం 
దోగ్యశ్రు త్యా కాళోత్స త్తి ర్వార్యత ఇతి తన్నిరస్థం. కించ సా శ్రుతి? కిం "తేజో జన్మ 

వరా? ఉత తేజోజన్ల వియదనుళ్చ త్తిశ్చెత్యుభయవరా? ఆద్వేన త ద్వారణమి త్యాహ-__ 
నహీరి, అవిరో ఛాదిత్యర్థః. న ద్వితీయ; శ్రుత్యంతరవిరో భేనో భయపర త్వకల్ప 

డిఎ ర 5౯5 ¢ a అమన 9 న న “నబేవ చస మ్యేదమ్కు అసిత్ విశదాక్త బ్రమిదం సర్వమ్ ఇత్యాదిశబ్లేభ్యః కార్య 



ఛాభూపి తే, శాంకర బహనూ త భాషే [అ. ౨. 

న్కసర్గ వాక్యస్వ వ్యావే రద యాసంభ వాతి . దసృష్టాక్యేకోజకి కృ కమే 

స్ట్రవ్వం సృ చేది లే సక వాక్య్టత కల్పనా యాం నంగవం్యోం 

న విరుచార సన 'కుత్తాతవ్యాన నా "స్థాఫిస్సకృచ్య్యూతన్య స్ర స పుస ఎష్ట 

వ్యద్భయసంబంథో౭= భి వే య తే, శృత్యంతరవ గ ధన సుష్టవ్యంతవోప 

సం గ్ హాత్, యభాచ “సరం ఖిట్యీదం బ్ర బృహ తజ్జలా" నిత్య త్ర, త, సామ్షై 

చేవ, సరస్ధస్వ వ స్తుజాతస్వ బ్రహజత్వం న్రూ హాయమాణం న వ, దేళాంత 

రవిపీతం చేజః ప్ర ముఖముతో త్తే త్త్క్క నుం "పూరయతి. ఏవం చ్చసి 

బ్రృహజత(ం క్రూ కరాయనమూణం న ప్రోత్యంతరవిహతం నభః సృముఖము 

త్స ర్తి ల్లి కృమం "హరయికుమర.. తి నను కమవిఛానార్థ మేత ద్వాక్యం 

‘గ్ర సం శాంతఉిపానీకేల్. శుతెంై న ఎ తత్సృృష్టి వాక్యం, న తస్తాదె 

- 9చ్రేశాంతర వ ప్రసిద్ధం క్ర క్ర నుమనురోద్దుముర లీతి 'క త్తేహోరృజకీ 

త్త తృృష్టి వాక్టం, న తనౌద శ్ర యథా శ్ర్రుతిక్ర, "మూ య. 

ఇ నేత్యుచ్యతే. న హీ శ్వ ప్రాథమ్యా చరం శ్రుత్యంతర ప్ర 

నాయో గాద్వాక్య భే దావస్తే శ్చే తావా=_వక శే స్యేతి. న న్వేకస్యస, ప 

ద్వాక్యస్యావ్య నే కార్భ తా కిం న స్యాదిత్యకఆహా స, హైత్వితి. వీకస్య సృష్షికత్తుకశేః 
'కార్యసంబంథో, దృష్టః. న ల్వేకస్య వాక్యస్యా చే కార్థత్వం దృష్టం నానార్థక ప్ర యోగే 
కు పయఆనయే త్యాదావావృత్త్యా వాక్య భేద వీవ._ ఆనయనన్య జలటీ ర భస్టం వవ 
కృంబం థాదిళ్యర్థ 8. ఫలితమావహా---ఇ ల్వేశేతి, ఏక కన్య శబ్ద న్యావ్భ త్తి లిం వినాఒేశా 

ర్ధత్వం నా స్తీతి 'చేదన్సజలేతి శబ్దన్య ఛాందోగ్య ఉపసంవ్భా తా కాశాదిజన్యార్థమావృ శ్రి 

వోషస్సా న్పదిక్వతఆహ__న వేతి. ఛాందోగ్యళ్థ లేజోజన్న ఆకాశాదిజన పూర్వకం, 

చేబోలు, కార్తి తియ్య నేజోజక వది త్యా కాశాదిజనో సంపా శే 'శచాశాళమనృజోశే 
వాక్యాంతర నై ృవకల్పనాస్నాావృ త్తిదోవ ఇత్యర్థ 8. శృుత్యంకరస్థః కృమశ్ళు)త్యంకశే 

శానా ఇక్యత్స దృష్టాంతమాహ---యథా చేతి. సృమై తాక్సర్యా తాత్స ర్యాభ్యాం 

దృహ్టాంశ శు శుగివె వైషమ్యం శంక లె___నన్వి త్యాదినా. లజ ప్రాథ మ్యస్వీ కానే ఆకాశ 

సర్లో ధర తద్ధర్థ ర క మకి స్రాథమ్యం చేతి ద్వయం శ్రు శుతం చాధనీయమితి గౌరప 
మాకాళస్రాథ మత్వా క కేజక్ష ప్రాథమ్యమా త్ర బాధ తి లాఘవం మత్వాహ-ా 
నేశ్యుచ్యత ఇతి. కించ వృ ధానధర్తి త్యాగాద్వరం గుణభూతస్య తేజస్సర్ల ప్రాథమ్యస్య 
ధర్మస్య త్యాగ ఇత్యాహ--నహీతి. కించ కిం సృష్టి పరశ్రుతిసిద్ధ త్వా త్తే జక ప్రా మ్యం 
కారణా భేదవరేభ్యః ఎద తిళ్ఞాసిద్ధిరవగమ్య లే. న మై వమ స్యా కాశ సోత్సత్తే' ఫూర్యోక్త 
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సిద్ధా వియత్ప దార్థః వరిత్య క్త వల భవతి వదార్థధర ర్యృత్వాత్మ/మస్య. 

అవిచ “త క్రేజో ఒనృజితేత నాత్ర న కృమస్య వోదకః క శ్పిచ్చబ్దోజ స్తీ 

అరాతు క మో గమ్య తే, స స చ 'వాయోర రగ్నీ 'రిత్య నెన శ్రుత్యంతర 
యథ — (J ళ్ 

ఆం లి వ్యా లాజ్ న Bo ప్రనిద్ధన క్ర మెణ నివార్యతి. విక ల్పసముచ్చయా తు వియ త్తెజని 8 

వ్రథమజత్వవిషయావసంభ వానభ్యుపగ మా భాం నివారితౌ, తస్తా 

న్నాన్స్ ళు య్ర్ తొ గర్వ వతి మేధ. అవిచ చ్చాందో గ “యెనా శ్రుతం 

శ్రుతం భవతీ” త్యెతాం ప్రతిజ్ఞాం వాక్యొవక మే శ్రు శు తాం "సమర్థ 

యితుమసమామ్నా తమి పే పేయదుత్పత్తావ్రవసం ఫ్యాత వం కిమంగపున 

నె త్రిరీయకే సమామ్నా తం నభో న సంగ్భవ్యా లే. యచ్చో. క్త కమా 

కాశన్య సర్వేణానన్య దేళ కాలత్వాద్బహ్యణా తత్కా_రై శ్చ సహా 

విదిత మేవ తద్భవతి అతో న న ప్రతిజ్ఞా పీయతే న చైకమేనాన్యనయి 

తెశు తికోపో భవతి, మరోదక వద్న) 'హూనభ సోరవ్యతిరేకోవ ప త్రెరిత 

ఆశోరృక న మీరోదక న్యా యే నేద మేక విజ్ఞా నేన సర్వవి క్షనం 

సు “వ్యమి. మృ దాదిద్భ ప్రాంత ప్రణయనా్ధి ప వ్రకృతవికార న్యాయ 

నైవేదం సర్వవిజ్ఞానం నెతవ్యమిత గమ్య తే టీరోదకన్యారో 
చ సర్యవిజ్ఞనం కల్ప స్రెమూనం న సమ గిషజ్ఞనం స్యాత్ . న హా 

టరజ్ఞాన గృహతస్యోదక స వ్ర సమ్యగ్విడ్తూన గృహితత్వమ స్తీ. న 

గ్ర 

నాన? ఉత వ్రథమస్థానె "లేజస సస్ఫర్లశ్రు శ్రుతం సరా కథ మ్యుభానా న్నాద్య 

ఇ త్యాహ-=ఆవీ చేతి. ద్వితీయమనూద్య దూషయతి..అర్లాత్తి ఏతి. యదుక్తం వస్తునివి 

కల్పాసంభ వాదుభ యో ప్రాథమ్యం శాఖాభే దేన వృవస్థితం న భపతి నాఫ్యుభ యోర్డి ఏ 

దళాంకురవళ్స ముచ్చిత్తస్యత్స తా ప్రాథమ్యం వాయోరన్నిరితి క్రమబాధాపా తాదితి 

తదిష్ట మె వే త్యాహ-_ఏక ల్పేతి. న కేవలం శ్రుత్యోర్ద ్ వయోరినిర్” ధ సా హార్హం చా స్తీ 

త్యాహ---ఆప్ చేతి, వియదుప పసం గాాహ్యామ్ త్యేన్నయ 8. వియదనుత్స్ప త్తి వాదినో క్షం 

క (క్మమమనూద్య వ్ర, లేళ్ళు లెజా యా అద్వితీయ శ్ర శు తేళ్చ ముఖ్యార్థ తాత్ప ర్యావగ మాన్న 

గాణార్థ లేతి దూషయతియచ్చో క కమితా సదినా. వ గృకృతివికార న్యాయ _స్తదనన్న తష 

న్యాయక్సి ఉదకం చరస్థమని టరజ్ఞానాన్న గృహ్యశే ఇిదాడిలి భెవః మాస్తు 

సమృుక్ జానం శ్రులే తర్మా,0తిమూలత్వసంభ వాది త్య్యాశం క్యా వారు ఇం త్వాన్తెస 
ఇ 

విరోధ స్తదవళ వ వేతి నాచ్యమ్, ఛాందోగ్య శ్రుతిః లె త్తిరియక శ్రుత్యనుసారేణ ఆకాశ 



ర్ి రత్న పభాభూపి తే, ఇాంకర బ్రహూసూ త్ర భాషే (6. ౨, 

చ వేదస్య పురుషాణామివ _ మాయాళీకనంచనాదిభిరన్థావ థారణ 
ముపవద్య తే. సావథారణా చేయ మేక మేవాద్వితియమితి శ్రుతః 
యరోదకన్యాయేన నీయమానా వీడ్యేత. న చ స్వశాఠ్యా వేక్ష యేదం 
వస్తే (క దేశవిషయం సర్వవిజ్ఞాన మే వాద్యితియ తావథారణం. చేతి 

నాష్టయ్యం. మృ దాదిష్వపి హా తత్చ్పంభ వాన్న తేద ఫూర్వవదుపన్యనిత 
వ్యం భవతి “కషతశకేతో యన్ను సోమ్మేదం మహామనా అనూచాన 
మానీ _స్తభ్ఞోఒస్యుత తనూ దేళమ, పాత్ యేనా శ్రుతం శతం 
భవతీ” త్యాదినా, తస్తాదశేషవ స్తువిషయ మే వేదం సర్వవిజ్ఞానం సర్వన్య 
బ్రహ్మకార్య తా వెత యోవన్యస్యత పతి ద్రష్టవ్యమ్. యత్పున రేతదు క్ట 
మసంభ వార్దాణ గగనస్యోత్ప త్తి శుతిరితి. త త్ర బ్రూామజా 

సూ. యావద్వికారం తు విభాగో లోకనల్. ౭, 
తుళ బ్లో సంభ వాళంకాయా వ్యావృ_త్మ్యర్థః, న ఖల్యా కాశో 

త్చతావసంభవాళంకా క_ర్పవ్య్యా, యతో యావత్క్మ_ంచిద్వి కార జాతం 

దృశ్యాలే ఘటసుటికోదంచనాది వా కటక కేయూరకుండలాదివా నూశీ 
నారాచనిస్త్రంశాది వా తావానెవ విభాగో లో; లత్యు తే, నత(విక్ళ 

త్రం కంచిత్కు_తల్చిద్విభ _క్షమువలభ్య లె. విభాగ ళ్చాకాళస్య పృథివ్యాది 

మిత్యాహ---న చ వేదస్యేతి. మాయా భ్రాంతిః తయాళీకం మిథ్యాభాషణం లేన 

వంచనమయథ్షార్థ బోధనం ఆదిపదాద్వి ప్రలిప్ఫా వమాదకరణాపాటవాని గృవ్యాంే, 
ప్ర శిజ్ఞాముఖ్య త్వమభి ధాయాద్వి తీయ శ్రుతి ముఖ్య తా మాహ__సావ ధార తేలి, సర్వ 

డై తని షేధవ రేత్యర్థ 8. ఉభయ గౌణ ల్వేఒద్భుతవదువన్యాసో మృ దాదిదృంష్టాంతె 
స్తత్సాధనం చ న స్యాదితి దోఫోంశరమాహా=_న వేత్యాదినా, 

" వ వచే J నం ౭. కార్యమేవ వస్త్వేకదేశ ఆకాళో నోత్సద్య లే సామీ కరాన్య త్వాదిత్యత్రా 
కాళో వికారః, విభ క్తత్వాద్దటాదివదితి సత్ప,) తిపత మాహ--_యత్పునం త్యాదినా, 
యో విభక్తస్సవి కార ఇక్యన్వయముక్త్యా యస్త్వవికారన్స న విభ కః యథాశే లి 
వ్యతిరేక వ్యా _ప్లీమావా=.న త్వవికృతమితి. దిగాదిషు వ్యపేచారమాశంక్య వకీసమ తార 

వాయుం చ స్టా ‘ తత్తేజోఒసృజతి ఇతి విపరిణమ్యత ఇతి నాన యోర్విరో ఢ$ః 
యత్తు సామగ్ర, సభా చాదితి, తన్న; కాతస్య బ్రవాణ నీవ వియత్సామ గీ శ్వాల్, . 
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భో్యేోఒవగమ్యు లే, తసాతో౭ వ బి కారో భవితుమర్హలతి ఏ. వతేన దక్కాాల 

మనఃవరమాణ్వాదీనాం కార్యత్వం వ్యాఖ్యాతమ్. నన్వాళాప్యాకా 

కాదిభ్యో విభక్త ఇతి తస్యాపి కార్యత్యం ఘటాదివత్నావస్నీతి స్క 

ఆత్మన ఆకాళ స్పంభూతః పతి శ్రుతెః. యది వ్యా త్తని వి కారస్స్వాత్త 

న్యాత్సర మన్యన్న శ్రుతమిత్యా కాశొది సర్వం కార్యం నిరాత్మక మాత్మేన్మ 

కార్య త స్వాతీ, తథాచ శూన్య వాదః వస జ్యేత. ఆత్మ కాదే 

వాత నో నిరాకరణళంకానువవ తిః. న హ్వాతాగంతుకః క స్య-చిత్స్య 
- ఆల వె ఫ్రీ 

యంసీద్ధ త్వాత్ . నవ్ త్థాల్టేనః ప పృమాణమ సెక్సు నీధ్యతి. తస్వ హ్- 

నై వని త్యాహా---వఏ లే నేతి, విక ల్వెచేత్యర్థః ఆత్మ ని వ్యభిచారం శంక 'లే.___నన్వితి. 

ధరి సమానస త్రాకవిభాగస్య మోతు త్వాత్సరమార్థాల్తని విభాగన్య కల్పిత త్వేన భిన్న 

సత్తాక త్వాన్న వ్యభిఛార ఇ త్యావా= నేతి. అత శృ చాజ్జానాన్య ద్ర ద, వ్యళ్వం విశేషణ 

ఛి 
మత్ నాజ్ఞానతత్సంబం ధాదె” వ్యభిచార. నన్యోతా కార్యః, విభ క్షత్వాత్ , వస్తు 

త్వాద్యా, ఘటవది త్యాఫొస తుల్యమ్ దమనుమాన మి త్యాశం క్యాత్త న$ వరమ కారణ లన 

శ్రుకస్య కార తే శూన్యతాపృసంగ ఇతి బాధకనత్త్వా శ్లస్యాభావక్వం, నాత్ర కించి 

ద్భాధకమ స్తీ పృత్యుతాకాశస్యా కార్య ల్వే నిశ్యాశేకద, వ్యకల్పనా (శ్రౌత ప్రతిజ్ఞా 

హాన్యాదయో 'బాధకాస్సంతీతి నాభాసకుల్య తేత్యావా_అఠ నఇతి. ఇప్షః వ్రృసంగ 

ఇతి వదంకం పృత్యాహా---అఆక్మ త్వాదితి. ఆత్థాభావః కేన చిక్ఞాయ ల న వా, ఆదే 

యో జ్ఞాశా స వరిశివ్యత ఇతి న శూన్యత్కా ద్వితీయే౭వి న శాన్యతా మానాఫావా 

దిత్యర్థః, కించ యద్ది కార్యం సత్తాస్ఫూర్హొో్యొర న్యా శే చుత్నం తన్ని రా కార్యమా తత్వ 

విశార్యో నిరపేశతళ్వాన్న బాధయోగ్య ఇ త్యాహ---నహ్యా లే త్యాదినా. కన్యచి 

తా)_రణసాగగంతుకః కారోష న హి. నతాన్నూరోసీ చేరనన్నాయ త తాషదిత్యత గ్రారణస్యాగంతుకః కార్యో సత్తాస్ఫూర్మ్య్స్సి స్థేరనన్యాయ క్త శ్వదిళ్య 
వు ryt < 5 అ గార 

రార్భః. తత్ర స్ఫూ శ్తేరన న్యాయ త్తత్వం వివృణో తిన హీతి, తదు కం సుశేశ్ష్టర 

చాశ్రైసః “వమాతా చ ప్రమాణం చ వ మేయం నిశ్చిత స్తథా. యళ్చాన్ని ధ్యా 

5 | 3 SO రం na ఆక Bry tan 
కృ సీద్ధ సంతి తత్సిర్లా కివుపేషత ఇతి. తథా శ్రుతిరపి పురువన్ఫ ఏయంజాతి న్తస్య 

భాసా సర్వమిదం ఏభాతీ లి చ న న్వాత్మ నన్బ వశేస్సీద్దొ' వృమాణవైయర్థ్య్యం 

తత్రావా---త స్యేతిం నను (వ, మెయ స్వాపీ స్వ వ కాశత్వం కింన స్వాదిత్యజ అహ---న 
సారా 

యచ్చ నిత్యళ్వానుమానాచ్చేతి, తచ్చానుమా నేనై వ దూషయతి--- 

తుశబ్ల అఆకాళోత్పల్త శ్రసంభవళం కావ్యావృ త్త్యర్థం. యశః యావదిష్టకాగ 



ర్ రత్నప్ర, వు భాభూపి. కే, శాంకర 

బో గె వ్ర జల జు 5 య స్ (| వ్రత్యమాదీని పవమాణాన్యవ్ర, వ్ర మేయసిద్ధయ ఉపాపీయం టె న్ 

పోంశాశాదయః వదారాః ప మాలణనిర సతూస్స గయంనిద్దాః కన 
లి థ్ ర థ్ 

చిద భ్యుపగ మ్యం తె. ఆత్త తు ప్రమాణాదివ్యవవో రః క్రయత్యా 

నీద 
థు 

త్పాాగెవ వ్రృమాణాదివ్యువహో రాత్సిధ్యతి. న చెదృళ స్య నిరాకరణం 

సంభవతి. ఆగంతుకం హి వస్తు నిరాక్రి యలేన స్వరూపం. యవీవ హీ 

నిరాకరా తదేవ తస్య స్వరయాపం. నప్యోన్నో ర్వానుమగ్నినా నిక్నాక్రి 

యలే, తథాహ మేపదానీం జానామి వర్తమానం వ_స్వహ మేవాలిత 

మతితతరం చాజ్ఞూసహమహా మెవానాగ తమనాగ తతరం చ జ్డ్న్వా 

మోాత్యతతానాగ తేవ_ర్భమాన భా ఐనాన్య థాభ వత్యపి జ్ఞాత వ్యెన కలు 

రన్యథా భావోఒ స్తీ సర్వదా వ_ర్రమానస్యభావ త్యాతి , తథా భస్మభవ 

స్మి మాం శ వ వందా [హః వ గాం త్యపి దే నాత్రన ఉ చ్చేదో న_ర్తవమానస్వఫెావ త్వాదన్య థాస్వభ 

ఫీపి, అతో న వ్రృమాణవైయర్ధ స్టీమితి భావః, ఆత్తాప్ మా నాథినసిద్ధి క కిం న స్యాది 

తత అహ---ఆ తి ల్వితె. అయమర్థఃనిక్చితేసత్తాకం హ్ ర్డ్నం (వ, మేయసత్తనిశ్చా 

యకం. గేహే భుటో దృష్టో నవెతి బ్ఞానసంశయేన దృప్ర ఇతి వ్యతి భేకనిశ్చయే చార్జ 

స్వరూ పానిశ్చయాజానన తని శ్చయశ్చ న స్వతః కార్యస్య స్వ, వ, కాశ త్య్వాయోగా 

న్నాపీ జ్ఞానాంత రా దనవస్థా నా దతస్ఫాక్షి లై వ జ్ఞానస త్త నిశ్చ యో వాచ్చుః. తత 

సామ్ణ శ్చేజ్ఞాన కనన త్రానిశ్చయః అన్్యన్యా శయస్సా బ్రదతన్బర్వసాథక త్వా దాతా 

స్వతేస్సిద్ధ ఇతి, స్వప, కాశస్యాప్ బాధః కం న స్యాదిత్యత ఆహన చేతి. జడం హీ 

పరాయ త్త ప కాశత్యాదాగంతుకం బాధయోగ్యం న స్వ ప కాళ "త్య స్వరూపం, 

కస్ట సర్వ చాధసాతీన్యరూవస్య నిరాక ర రంత రాభావాత్స స్థ చ స్పనిరాక ర్హ త్వా 

యోగాల్ . న హి సునిపుణేనాపి స్వాభావో దృమ్షం శక్ళతే ఇత్యర్థః. ఏవం న్వఠ 

ఇ క్రిక్వాదాశ్తా న బాధ్యఇత్యుక్వ్వా స్వతన శాక త్వాచ్చ న బాధ్య ఇ త్యాహంా- 

థాహ మే వేలి. జ్ఞానే యయోస్స శావ్యభిచా లేచి జ్ఞాతుస్స్టా కరూవత్వాన్న సత్తావ్యఖి 

చార ఇత్యర్థః మాస్తు జీనతో జ్ఞాకురన్యథాభా వః “మృతస్య తు స్యాదిళ్యత ఆహం 

తతి. ఉాళ్ళేదొ వినాళ ఒన్యథాస్వఫావత్వం మిథ్యాత్వం వా సంభెవయితువప్ న 

గ ణ్ వ్ | = న ళ్ళ ః సై శక్యం, అహమస్మి కను భ వసిద్ధసళ్స భా వస్య బా ధాభా వాదితృర్థ:. నివమాత్య నశ్మూ 

జాతం విఫాగో దృశ్యతే, న శ్వవికాశే ద్రవ్యాణి; లోశే ఘటాడేర్విశారనై గవ విభ 
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వతం వాన సంభెవయితుం శక్యం. వవమవ, త్వా ఖ్యేయస్యఫావ 

త్యాదేవా కార్యత్యమాత్మనః కార్యత్వం చాకాళస్య. యత్తూక్టం 

సమానజాతీయను నేక కారణ ద్రవ్యం వ్నామ్నో నా స్పితి తత్పత్యు 

చ్యలె, న తావత్సమానజాతీయ మేవారభ తే న భిన్న జాతీయమితి నియ 

చరా స్తీ, న హీ తంతూనాం తత్సంయోగానాం చ సమాన జాతీయత 

మన్ని, దృవ్యగుణత్యాభ్యుపగమాతి , న చ నిమి త్తకారణానానుపి 

తురీ వెమాదీనాం నమానజాతయత్వనియమో౭_స్త్ స్వా చేతత్సమవాయి 

"కారణవిషయవవ సమానజాతయత్యాభ్యువగ మో న కారణాంతద 

విషయ వ్రత్కి తదవ హన కాంలికం. సూ త్రగోవాలై ర్ల సకజాతయె 

రేకా రజ్జుస్నృజ్య్వుమానా దృశ్యతే. తథా సూల రూక్షాదిఖిళ్చు 

విచిత్రాన్నంబళా న్వితన్వ తేస_త్త గ్షదృవ్యు త్వాద్య వేకయా వా సమాన 
జాతీయ త్ర కల్ప పిమానే నియ మానర్గక రం, సర్వస్య సర్వే సమాన 

జాతయక త్యాత్ , నాస్య నేక మేవారభ తే నైకమితి నియమో. స్టేఅణు 

న్యత్వనిరా నన శూన్య తా వృసంగస్యానిష్టత్వము క్షం,  తతశ్వాత్తన$ః కార్య త్వాను 

మానమాభాస ఇ త్యాహ---వవమితి. అశకార్యాత్శననస్సీద్దొ త స్యావి ద్యాసహితస్యో సా 

| Sy ఆ అగ - (1 = ఇ చదొనస్యాదృష్టాదిని మి త్తన్య చ నత్తషదాకాశానుళ్చ త్రి హితోస్సాను గీ శరూన్యత్వన్య 

స్వరూ పాసి ద్ధైరుక్తసత్స) తి పత చా ధాచ్చా కాశన్య కార్యత్వం నిరవద్యమి త్యా హా 

కార్యత్వం చేతి, ఆశత్రావిద్య యోర్విజాతీయ త్వా న్నా కాశారంభ కత్వమిత్యు క్తమనూద్య 

స న | 2 న నిరస్టతి. య త్రి ఏత్యాది నా, కిం కారణమా ని సాజాత్యనియమ: ! ఉత సమవా 

యిన! తత్రాద్యం నిరన్య ద్వితీయం శంక ఈ స్వా దేకదితి, కిం సమవాయితౌవ వ్యేదక 

ధర్మేణ సాళాత్యం? ఊళ నత్తాదినా? నాద్య ఇత్యాహ-తదపీతి. న చరజ్ఞ్వాది న 

ద్ర,వ్యాంతరమితి వాచ్యం, ఘటా చేరవీ తథాత్యా పాతాల్ ద్వితీయో2ఒస్యదిప్త:ః 

ఆ త్థానిద్యయోర్వస్తు తేన సాశాత్యారి త్యాహనశ్తే ఏతి, ఉపా దానస్య సాజాత్య 

నియమం నిరస్య సంయుక్తానేకత్వనియమమ ద్వి తీయస్యాసంగస్యా ప్యాత న ఊపాదా 
రీ 

నత్వసిద్ధయు నిరస్యతి---నాపీతా ఫది నాం కిమారంభకమా త స్యాయం నియమః! ఉత 

ద్ర వ్యారంభకన్య! నాద్య ఇత్యాహ---అణ్వితి. ద్వ నణుకన్య జ్ఞానస్య చాసమవాయి 

కారణనసంయోగజనకమాద్యం కర్మ, యద్యవ్యదృషవ దాత సంయునే అణుమనసీ ఆద్య 
చాడ ర్ చాలీ ఆం 

కృత్వదర్శనాల్ , యథా చాయం వృయోగ$--అకాశాధి; పరాధీనసశ్తాకః, స్వ 
లో 



ర్02 రత్న పృభాభూషి త్తే ఛాంక్రర బ ద్రైహాసూ త్రభామ్వ్యే [అ. ౨ 

మనసో రాద్యక రారంభాభ్యుపగనూంత్ . ఏ కో హొ పరమాణు, 

మన ళ్చాద్వం సక రారభ లె న ద ద్రవ్యాంత నై సృంహ త్యేత్యభ్యువ 

గమ్య లే. ద ద్ర వ్యారం ఖే వా నేకారంభకత్వనియమ వతి చేన్న, వరి 

శామాభ్యవగమా రాత్. ఛవేబేవ నియమో యది సంయోగసచివం 

దృవ్యం ద్ర ద వాన ఫ్రంతర స్యారంభ క మభ్యువగ మ్యేత తదేవ తు దృవ్యం 

నికేదనదవస్థాంతరమూవడ్య మానం కార్యం నామాభ్యుపగమ్యతే 

తచ్చ కషచిదనేకం పరిణమ తే మృద్బీజాద్యంకురాది భా వేన కచిదేకం 

పరిణమతే మ రాదిద థ్యాదిభా వెన. నేళ్ళర శాసనమ _స్ప్య నేక మేవ కారణ 

కార్యం జనయతీతి, అత కుడి ప్రామాణ్యా దేక స్తాద్బ) హణ ఆ కాశాడి 

మహాభూతోత్స త్రిక శృ్కమేణ జగజ్ఞాతమితి నిఖ్సీయ శే. తథాచో క్తం 

'ఉపసంహారదర్శనాన్నేతి చేన్న మేరవద్ధి త. యచ్చో కృమాకాళస్యో 
త్పతైౌన వూర్యో _త్తర కాలయోర్వి శె వప్పంభావయితుం ళ్ కత వతి, 

తదయు క్షం, యేనై వ హీ విశెషేణ వృథివ్యాది భ్యో వ్యతిరిచ్వ్యమానం 

నభస్స రావవదిచానీమధ్యవనీయతే సవవ విచేవః ప్రాగుత్ప త్తేర్నానీ 

క రారంభశే తథాప్ కర్మ సమవాయిన ఏక త్వాదనేకత్వనియమభంగ ఇ త్యాహ-- 

ఏకో హీతి, ధృ వ్యాంతరై సృమ వాయిఖిరిక్యర్థః. ద్వితీయము స్థ ప్యారంభ వాదానంగీ 

కాశరేణ దూషయతి.==ద్ర, వ్యేత్యాదినా. న త్వభ్యువగమ్యు తే తస్థాన్నషనియమ ఇతి 

శీష$. యత్తు శ్నీరపరమాణువు రసాంతరోత్పత్తై -తైశేవ దథ్యారంభ ఇతి లన్న, &ర 

నా మానాఖ" వా ద ద్రసవద్దథ్నో ఒ 3 ప్యెక ద్ర, ద వ్యార భ్యత్వనంభ వాచ్చ, దృ వ్యగుణనంశేత 

స్యపౌరు షేయస్య ప్రత్యర్థి యాహేతుత్వాదితి భావః. లోకే కర్తున్సవోయదర్శనాద 

సవోయాదృ్య)హ్మణః కథం సర్ప ఇతి తత్రావా=కథా చో క్షమితి. ప్రాగభావశూన్యశ్వ 

"బాతురవ్యసిద్ధ ఇ త్యాహ-యచ్చో క్షమిశ్యాది నా, శప్టైశ్మయత్వం విశేష; శబ్దాది 

ది ఇక ఓ ర్రీ 3 మానాకాశ$; సృళయే నాస్రీ నాస్నిద్భజో నోవ్యో మే తి శ్రులం, ననా్వాాకాశాఖావే 

కాఠిన్యం స్యాదితి వేల్, సుశిక్షీతోఒయం వైయాయికతనయ:ః. నహ్మాకాశభథొన స్త 

ద్ధర్మ్ వా కాఠిన్యం కింతు మూర్త దవ్యవిశేషః తత్సంయోగవిశేషో వా కాఠిన్యం, 
జ ర్తి 4 ల నా అద్య తచ్చ వశయే నాస్తతి భావః. 'ఆకాశశరీరం ద్రిభ్లా తి శృ తేర్నా గ్టపగ్ధివద్భ వ్యా 

సమానసశ్తాకవిభాగవత్త్వాల్' ఘటాదివల్ _.-ఇతి, తథా చ పరో క్తావిఛ క్తత్వహేతోర 
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దితి గమ్యతె. యథా చ బ్రహ న న్థూలాదిఫిః పృథివ్యాదిస్వ ఫా వై 

స్ప (భౌవవత్ “అస్థూలమనణ్వి” త్యావి కు, తీభ్యఃి వఏవమాకాళస్యభా పే 

నావీ న స్వఫ"వవదనా కాళ మితి శు, తరవగమ్య తే, తస్థాత్సా)గు 
బ్ 5 Ya BC er | కై శ న్యా త్ప_ర్తేరనా కాళ మచ్చిద్రమితి సో మ.యదవ్యు క్షం స్రథివ్యాది వై ధ ర్యా 

దాకాళ స్యాజత్వమిత్కి తదప్యసత్. శ్రుతివిర్ ఛే సత్యుత్చ త్త్యసంభ 

వానుమూనస్యాభాసతో ్వవవ స్త్రి ఉత్ప_క్త్యనుమానన్య చ గర్శిత 
త్యాత్ , అనిత్యమా కాళ మనిత్వగుణా క్రయ త్యొద్ధృటాదివది త్యాది 

వ యోగసంభ వాచ్చ. ఆత్మనా నై కాంతికమితి చెన్న, త స్యావనిషదం 

అగ వ రాం 5 9 వృత్యనిత్యగుణ రయ త్వాసిద్దెః. విభుత్యాదినాం చా కాళ న్యోత్ప ర్తి 
ఒల్లో ~9 ఆడో న _ 

వాదినం వ్రత్యసిద్ధత్యాత్ . యచ్చో_క్షమేతచ్చభా చ్చతి త త్రామృతత్వ 
రా ద = ఇర “2 ర్న ర్ం 

శ్రుతిస్తావద్యియత్యమృ తా దివెెకస వల వద్దష్ట్ర వ్యా. ఉత్ప ర్తి 

వ్రళయ యోరువపాదిత త్వాత్ . “ఆ కాళవత్సర్వగతళ్ళ్చ నిత్యకిఇత్యిపి 
ప్రనీద్ధమహా త్తే నాకా నేనోవమానం క్రియళలె, నిరతిశయమహత్త్యయ 

నాకాళసమత్యాయ. య ధేషురివ సవితా ఛావలీతి టీ ప్కగతిత్యా 

స్వభావస్యాకాశస్య సతి ,బృవాణి కథమభావస్తత్రాహ---యథా. చేతి. విభుత్వా 
ద అజాన్, ౧ గ & దా కాశసమం బ్రమైతి శుత్యర్థ 8. విభుళ్వాళ్ళ్స పర దృ వ్యత్వనిరవ యవ, ద, వ్యత్వ 

లింగానాం విభ క్ష త్వాదిలింగసహి తాగమ బాధమాహ_యద పీ త్యాదినా,. ధరి వినాళా 

భావే గుణనాళో న స్యాదితి తర్కార్థమనిత్సపదం గుణాశ్యయత్వమేవ హేతు, 
( 

కచ్చ స్వసమాననత్తాకగుణవ ర్త పమతో నిద్దుణాత ని న వ్యభిచార  భూతత్వమాది 

శస్టైర్థం, స్వరూ పాసీద్ధిమ ప్యాహ--- విభు త్వాదీ నాం చేతి, సర్వమూ ర్హ ద,వ్యసం యోగ; 

పరిమాణవిశేపో వా విభుత్వం నిరుణాత ని దృష్టూం లే నా్త్ సంయోగన్య సావయవశ్వ 
౧ ధే లు. లాల 

నియత న్యాజత్వసాధ్య విరుద్ధ ఆ" చ, సరూపోవచయరూపం తు విఘుత్వమాత్తా కాళ 

న! ఖే గా . 3 t - ఎద యోర్న సమం. జ్యూమయానాకాశా దితి శుతేః. కష్షిచిదా కాశసామ్యం తు బ్రవణో 

యత్కి_ంచిక్స ర్వసంబంధేన వ్యవదిశ్య లే, ఆన క్త ల్వేన వా వంచీకరణాదస్పర్శక్వమనసి ౦ 
3 

కార్య ద్ర వృ్యస్యానిత్య త్వాన్ని రవయ వక్వమవ్యసీద్ధం, దృవ్యత్వజాతి శ్చాత్య న్యసీద్దశ్య రం 

నిత్య ఇత్యంేన సామ్యం న వివక్షీతం. నను “స యథానంతోఒయమాకాశ వ 

s CM ఇ అస య్ 5 జాన జాం ఇడ హా Forte సిద్ధిర్ణ స్ట వ్యా. అమృతళబ్దవ,యోగస్తు అ పేక్నీకః, అక ఆకాశస్య బ్రహ ర్వ త్రం 

నసీదమ్, 

క్ట 
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యోచ్యతే నేషుతుల్బగళి తాయ తద్వత్ . ఏ తేనానంతతో వమూన 

ం క | జాలం యా! క > రాన లు 

శ్రుత ర్వా ప్రఖ్యాత. “జ్యో హవానా కాళ త్వాది శ్రుతిభ్యళ్చ బృహవాణ 

స న్ ఇ నపగిః రాత న్ప్కో వష పల ి సిత వ ప 
స్పకాశ్ డాకాళ స్వోన రిమూణత్వే ది న తస్వ ప్రళమా స్తత చ బ్రహ 

ణో౭నువమానత్యం దర్శయతి 'అతోఒన్వదా_ర్హోమితి చ బృహణోఒ 

న్యేఫామాశాశాదీనామా రత్వం దర్శయతి. తవని 

An 
“సేం మ జ్య ఫా 

కాశస్య జన్నశ్రు, లెర్హాణత్వమి త్యేతదా కాళ సంభ వ్యశ్రు త్వను మానా 

ఇ షి ఒడ | 0 = మన్నా ల ఇ 

భం వరిహృతమ్, తన్గాద్బ వ్యా కంన్టం వియపితి నసీద్దమ్. 

వతి ప్రృథమాధికరణము. 

సూ. సఏ్లేన మాతరిశ్వా న్యాఖ్యాతేః రః 

అతిచేశో జయమ్. వ తేన వియడారఖ్యా నేన మాతరిళ్వాపి వియ 

లన్న! గా JI ద 
డాం 

డాత్ర రూ వాయురా్య్రాఖ్యాతీః అత్తే పేలే యథా యోగం పటోః 

రచయితవ్న్న్నః. న వాయురుత్పద్వ కే, ఛందో గానాముత్ప త్తి పృక ర ణే 

చో య రై అష అలాల వ -చ్నో జ అద / 

మనంత ఆపై ప్ర శ్రుతిగ్నిత్య ల్వేవై వ సామ్యం (ట్రూ, ల న త్యాహ---వీ కేశేతి, 

ఆ 
-జ్త్ న్ 

ఆకాశస్య కార్య లేనా ని త్య త్వాది త్యర్థ 8. శుతిస్వ్వా పక్షి శా౭.నంత్యద్వారా ముఖ్యా 

నంత్యం బోధయతీతి భొవః. న్యూన త్వాచ్చా కాశ స్య నము ఖూ్య్యోపమానక్వమి త్యాసా 

జ్యాయానితి, ముఖ్గ్యీవమానాస సే ్వ శ్రుతిః “తవ్వే తి. తస్యాదా కాశసోోవ మానత్వ 

మార్రేణ నిశ్యళ్వం నా స్పీలి భావ అనిత్యల్వేనాసత్త్వ్ | శ్రుతిమావా--ఆత్ో ఒన్య 

సి, యే పకనై నవ సంభూకశ బన గాత్రం ముఖ్యత్వం చేతి తన్న, ఆకా శే2ఒపి 

$ ముఖ్యత్వసంధ వాది త్యాహ=క వసీతి, బలవత్తి శ్రిరి శు క్యా ఛాందోగ్య శు తేర్న 

న నొ దేశవాక్యతయా సృష్టరి బ్రహ్తోకని సమన్వయ ఇత్యువసంహరతి----త న్తాదితి. 

ఇతి చృథమాధికరణమ్. 

౮. 'వవేన మాతరిశ్వా వ్యాఖ్యాతక అతి చేశ త్వాన్న వృథక్సంగ త్యా 

€ > అని ? ( - ల క _ a 

ద్య పేకూ కత్తేజోఒ౭సృజలేతి శల? ఆకాశాద్వాయు'రితి (శుత్యా ఏరోధథో 

= స్తీ నవే కేక నాక్యతషభా వాభా వాభ్యాం సంశయ
ే గాణవథీపూర్వవత్ సిద్ధాంత పోనశి 

ర్ a అ 9 

దిశతిఅఆత్రావళ్ళాదినా. ఫూర్వత్ర, సళ్ళ కా శానంతర్యం శేజనస్థావితం త్ర 

ఊఉ క్షన్యాయ మన్యశత్ర, విదిశ ర
ె 

అతి దేశ త్వాన్న పృథకృంగత్య పేతూ. ఆశ్ర, వాయోరుత్సత్తిరన్సీ న వేతి 
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నామ్నా నాదిత్యేకః పత, డై నే నక్ష లే _త్హింయాణాముత్ప త్తి త్రీ ప్రకరణ 

ఆమ్న్మా నం “ఆశకాతా ద్య్యాయు- రిడె వతమాంతరం. తతళ్ళ క్రశ్యోర్వి 

వ్రతివే, ధే సతి గాణ వాయోరుత్ప్షిక్రుతి అసంభ వాదిత్యవరొ ఒభి 

ప్రాయః, అసంభ వళ్ళ దర్శితః.“నై హోఒన_స్తమ ఆ" 'దెవ తె యద్యాయు" 

బ్య బగ నొ = అల రిత్ట_స్థమయ ప్రతీ ప. థధాదమృత కాది శ్ర వళ చ్చ. వ్ర 

దాష్టవద్వి కారం చ విభాగాభ్యుపగమాదుత్సద్యలే నాయురితి 

అద్దాంతః. అస్తమయ ప్రతి మేధోఒ౬పరవిద్యావిషయ ఆవేకీకకి అగ్న్యా 

దీనామివ వాయోర స్తమయాభావాతీ , కృత ప, తివిధానం చావృత 

కది న్ వణమ్ు. నను వాయోూరాశకారన్నః చ తుల్య యోసత్సే త్రి ప్పక 
గ 

రే శ్రైవణాశృవణ యూ 8 8 మె వాధిక ర ణనుభ యవిషయిమ స్తు కీముతి 

(ర్ 

తీజ్ఞానుపరో థా 

వాయు "లేజసోస్తుల్యవదానంతళ్వే చా యోరన్నిరితి శ్రమ శతి బాధాత్ స్పెర్వావనే శే 

తేజః హ్రాఢథమ్యభంగాన్నాక వాక్య తేలి వూర్వపమే గొణవాద్యభీస్రాయమాసాతేతే 

'శ్చేతి. అస్తమయ వృతి షేథో ముఖా్యోత్ప త్త ్యసంభఛ వె లింగం “వాయుుశ్చాంతరితం 

వైతదమృుతిమితి. తస్యైవ లింగస్యాఖ్యాసః.  “వాయునేవ వ్యష్టినృమప్టి జ్చే "త 

సర్వాత్త్యత్వం లింగాంతర మౌదిపదార్థ 8. కథా సంవర్స విద్యాయాం “వాయుే శవ తె 

న్నర్వానణ్బా గదీన్సంవారతీ' తి శబ్లమా లే ల తై శ్వర్భశ, న వణం లింగాంతరం స్యాం ( వ 
ఎతెర్జిం_గె రాష్ట్రయుర నాద్యనంత ఇతి ప్రతీ 'వేరత్ప  స్తేశ్రాణీత్యవిదోధః. శ శుత్యారితి 

స్తాస్తే సృతిపిపాదయిషి త వ వ్ర శిజ్ఞాశ్చు లేర లీయస్వ్వా త్త త్ర'తాధ కానాం ర్ తృ త్ర 

వాయూత్పత్తివా క్యానాం భూయస్త్వాదుక్షవిఖ కృ త్వ్వాదిలింగాను గ్య హోచ్చ ముఖ ఖై సవ 

వాయోరుక్చ త్రిక తథాకాశం వాయుం చ సృష్ట్వా లేజబోచసృజలేతి శుత్ఫొశేక 

వాకస్టకయా బ్రవాణి సమన్వయ$ః, _ లీంగాని తూ పాన్మ బాయుస్తావక శ్వాదా పేషీ క 
ల. ఇ 4009 కమయంహయ న భాం ల ల 

తయా వ్యా ఖ్యయానీతి ముఖ్యనర్ధాంతమ వా గృతిజైశా స్టీదినా.. కృతం పతి 

విధానం ఆ"పేక్నీక తపన సమాథానం యస్య తత్తథా. ' అధికరణానారంభ మా శంక్ఫోకా 

మధి కాళంళామావా.__నన్వి తెగ్యదినా, ' వాయంగ్హ్యేవై వ తొన్ఫ ర్వాన్సంవృ జ్కే-ఇత్యాది 

సందూ, నాందా గ్య వాయోరుత్స్చ శీర్ష శూ శరూయ లే; తె త్రిరియశే చ శ్రూయతే, 

కథా చ ఫూర్వవదనయోః ఛ్యాక్యయోన్వరో ధనా స్తా తత్పరిహోరాయ ఉక్పత్తిసౌణ్ 

వాశ్యా. 'వైపూన్సస్తమిళతా చెవళా యద్వాయు?” ఇతి లయ వతి షేధాచ్చ న వాయో 

రుత్ప త్తిరితి పూరక వత? సిస్ధాంతస్తు---వీ తేన ఆ కాళ స్యోత్స గ్తిమ త్ర ప వ్య్టఖ్యానేన 



596 రత్న వ్ర భాభూపి తే, శాంకర బృహనూ త్ర భా మే [అ. ౨. 

-దేశేనాసతి విశేష ఇతి, ఉచ్య లే--సత్య మేవమేతల్ , తథ్రావీ మందధి 

యాం శబ్దమూ త్రకృ ఆాళం కానివృ _త్త్యర్థోఒయమతి దళ: శ్ లె, 

సంవర్టవి ద్యాదిషు పా్యాపాస్వతయా వాయోరక్యహాఖాగత్వశ్ర వణాతి , 

అస్తమయ ప్రతి షే థాది భ్యళ్చ్ భవతి నిత్య త్వాళం కా కస్వచిదిత్. 

| రితి ది(లీ యాధిక రణమ్. 

సూ. అసంభవస్తు సతోఒనుపపలెః ౯. 
వియత్పవన రరూరసంభావ్యమానజన్మనో రవ్యుత్చ_త్తీముప క్రుత్య 

తో౭వి భవేత్ కుతశ్చిదుత్చ త్తిరతి స్యాత్కస్యచిన్మతిః. తథా 

భర్థ వవా కాళాదిభ్యు ఉత్త రెహాం వికారాణాముత్పత్హిమువ ల a Ty కారే 

త్యాకాళస్యాపి వికారాదేన బ్రవాణ ఉతృత్తిరితి కశ్చిన న్యెత, 
re 
En తం శంకామూలం నార్థ్ ఇలె ద్యొత నార్భం మ్మా శృపడం. తొమువ శంకా 
బమాొ 

హ=సంవనె తి, వ్యష్టిసమష్ష్యు పా స్తే ర్వాయుం దిశాం వత్సం వే దేళ్యు పా స్తిశ్చాది 
a 

మా 

కబార్థః, ఇతి డిషతీయాధికరణమ్, 

౯. “ఆసంభ్గవన్తు సతోఒనువవశ్తేఃి “అనాద్యనంకం మహత$ పరం (ధ్రువం న 

Pn 9 అలు అ ల శీ ర 9 

బాస్ట కళ్ళ్చిజ్జనిలే ఆది బ్రవానాదిత్షశ్కుతీనా ౦ “త్వం జాతో భవసీ విశ్వతా ముఖ 

ఇత్యుశ్వ త్తి శు, శా విరోధో=. స్తీ న చే ల్యేకవాక్యఖ బాభి వాఖ్యాం సంజచేసూ= సీ 

వనే ఎవి నా శ పరోథ ఇతి ఫూర్వవమే ప్రాప్తే యథా ప య్యా బేరమృత త్వాదిక ముక్చ త్తి శుతిబలా 

చాపేక్షేకం తథా ద్రహ్లానాదిక్వమా"పేటీక మితి దృషాంకనంగ తా నక్ష దేళివతం 

పావయతి-_వియదితి. బ వాకుతశ్నిజబాయ తే కారణశత్వాాదా కాశవదిత్యనుమా నాను 
) (J జ | 

విజన, శు తిర్భలీయసీ త్యాహ--క భీతి. నదానావి కారణాభ" వేనానవస్థాఎజాంకుర 
జ 
నాదితోోవవత్తేక. శథాచ దీపాద్దీవవద్భ)వ్యాంత రాద్భహ్యాంతర్ “త్స త్తిః, ఉక్పత్తి 

- ౧ శ వద క | చ 

౧యుర ప్యాకాశా వ చ్చిన్న బ్ర వజన్య తేన వాస్టిఖాలే 8 లయ పృతిషధస్వ్వా వీత కం 

అన్యథా వ్ర లిళ్షావోన్యా దః సమానత్నాదితి ఫెవ$, 

ఫ్రార్యమసంభా వితీో త్ప త్తికయోరపి వియత్సవన యోరుత్పత్తిర స్తీకి శ్రుతిబలా 

దుక్తమ్. తద్వల్ బ్రహాంతరాదృ్రవోక్పత్తిః శ్రుతిబలాద స్టే ్వతి దృమఘైం శేసంగ ల్యేద 

మావా 

ఆత్ర 'న చాస్య కళ్ళ్చిజ్జనిళ' న చాధివః ఇత్యాదీసాం బ్రవ్యాణో నిశ్యత్య్వ 



పౌ. 3.) అసంభ వాధికరణమ్. 3. సూ, ౯. 597 

తామాళం కామవనెతుమిదం నూత త్రమ.అసంభ వ స్త (తి. న ఖలు బృహాణ 

స్పదాత్తక స్య పతక్చిదన్యతస్పంభన ఉత్ప _త్సీరాళంకిత వ్యా, కస్తాత్, 

అనువవ హై. సన్గాత్రం ఏ లా బ్రహ న తెస్య సన్మార్రాదెవో త్ర శ్తిస్పంభ 

వతి, అసత్వ తళ యే పుకృతివి కార ఇ" వానువవ తె. నావి సవ EES 
లి Ww | —_5 క్ష 

ద్ద ప్రవిపర్య యా ౩ సనృమాన్యావ్వి కా ఉత్సద్య మానా దృశం ల. 

ya వ నే గ ఈ ఆకర స మృుదె దెర్బటాద యో న తు విక పభ వ్రైస్సామాన్యం నె ప్యసలొ 

ని రాత్మక త్వాత్ , “కథం అసతస్పజ్ఞాయేకే తిలా మవ వణాల్. 'సకా 

రణం కరణాధిపాధిపో న చాస్య కళ్పిజ్జనితా న ఇణాధిహాివ్రత్ చ బ్రహ 

జనయితారం వారయతి, వియత్స్పవన రా రురాః పునరుత్స డ్రా ఈ ప వ్రదర్శ 

తానతు బ బవాణస్సా్త న్త్రి వైషమ్యుమ్.న చ విశా రేభ్యో వికారాం 

తరోత్చ త్రివర్ష నావ) హాలో, వి వి కారత్వం భథవితుమ ర్థ తతి మూల 

తో 

న్న చ శ్ కక రోం ౮ sn 4. స ల వసా 5 = న త చా సాదిత్ష శ తిశ్నెయత్యనాద్యనం క బృవ్యాసమన్వయా-సిద్ధిరి తి లా క్ 

ముఖ్యసీభ్రాంతమాహ-_-తామితి. బహా న జాయిలే కారణశూన్య త్వొాన్న రవిషాతాన 
య క 

J = ఇ న్ | ళ్ టు దాం శి “ఊళ అన ఇ ద్వ స్రతిలె 5౫ ఫఘటవ చ్చేత్యనుమా నాను గృహోద్నివత్నే బా కార ణక కా ర్య నాద పృసం7 

వ కంశు త౭ పస రాత్రే ద్భ)వ్వా నాదిశ్వ శు తేయో బలియస్య ఇలి కారణశ్వలింగ బాధాజ్జ్ఞన శు లః కార్యా 

భేచేన వ్యా ఖృేయేత్య నాద్యనంతబ్ర హ్యసమన్వయనిద్ధిరితి సీద్ధాంతఫలం. న చ హహేత్వ 

సిద్ధిః కారణ స్యానిరూవణాల్ , తథాహి కిం సన్వాతృన సృ బ్రవాణస్ప న్యాత, మేష 

హాం యం జ ఫాం en నవ a) య spe సామ న్యం "కారణం నవ్వె శేపో వా అసద్వ్వా న, లే శథాపితె బ్రహాంానన్యాత,ం బాలా 

దినా. పీవ వస్తు దీపాంశ రే నిమి లృమత్య ను దాహరడం. వియక్చవనయోర్చ )హూణశ్చ లీ వ్య 
విభ క్త త్వౌవిభ క్త త్వభ్యాం _శకారణభావాభానాభ్యాం చ వ్రైవమ్యం. కారణత్వ 

లింగ స్యాప్రామాణి కానవస్థాత ర్కేణాపి బాధమాహఎ-న చ విశాలేభ్య ఇత్యాదిగా. 

కారణ స్యానభ్యువగ మె య దృచ్చ్బా వద వ పృసంగకి, అ నాదికొర ణానభ్యుపగ మెఇనవస్థా 

ఓల న ‘ జ చ 3 | . (చతెపాదక్రై శంతీనాం త్వం జాతో భపసీ విశ్వతోముఖ; ఇలి శృత్యా పిరోధో౭ సీ 

న వేతి నంచేహే విరోధ ఇతి పూర్వ; వతు, సిద్ధాంతస్తు--సతః నదాత కన్న 
2 త్రీ (త 

Co 5 ల హణక ఉర్ప్చ_త నంభవః. కుత అనువవశే; స శామాన్యాత్ స త్పానూన్యస్యో 
టాలీ 

నా అద డై, ఆం డ్య = 5 వ గే త్సత్త బ్రనువవత్తిం, విశఇషనై నీవ హీ నుటా దర్మ ఎలౌ మాన్య జన్యశ్వదర్శనాలత్ . జన్ల్ల 

co ఎ SEN శృతిశ్చ ల్ల స పాధికవిషయా, అతో నిత్యం బ బాత్యవిరి ఢం, 

"జ్ 
2 

WH 



సంగాత. యా మూల ప్రకృతిర భ్యుప 

సూ, రేసోక సథాహా హు, ౧౦. 

ఛాందోగ్య సమ్హాలత(ం తేజసః వావితం, ఈ త్రెరియ శే త్తు 

వాయుమూలత్యంత త్ర, లేజో యోనిం వతి శు తివి ప 
WJ ~~ (WW 

ధని నా అలో 

చా కుం తావద్బ0వ్వాశే రారని తేజల్తితి. కుత$ *నదే పితునవ 

జో౭సృజి లెత్యుపదేళాత ం సర(విజ్ఞన ప్ర, కు తీజ్ఞాయాళ్స్ బహవభ 

న వశష MSY: డై వత సర్వస్య సంభ వాత్ 4 తేజ్జలానితి బావి ౫ బుర్ర తే ఏత స్తాజ్ఞాయ తే 

ప్రై 96 చోవ క రమ్య శ్రుత్యంతే సర్యస్వావి ౫ 0 EN బహాజతి (వ 

దేళాత్ తె గికయే చ “సతవ_స్తప్తాష వ్రదగ ౦ సరషమస్ఫృజతే యదిదం 
౧ _. 

ప్రసంగ, తదభ్యుపగ మే బ్రహృవాద్మవృనంగ$, కారణాంతరస్య వధానాదెట్నరాసా 

దితి భావః ఇతి తృతీయాధికరణమ్, 

౧౦. “లేజోఒళ స్తథావ్యాహి “తత్తేజబోఒన్ఫజత వాయోరగ్ని"రితిచ శుతో 

ర్షరోధో= స్టీ న వేతి సందేహే సానూన్యాక్సా మాన్యోక్ప త్త స్లిసంఛ చే౭.పి బ్ర 

వాయోష్టస్సామాన్యయో 'సేజోరూపవిగేపో పాదాననంభ వొత్తుల్యబలతయా స్తీ విరోధ 

ఇతి వృళ్యుదాహరణేన పూర్వవవమీ3 సర్వత్రా ధ్యాయసమాచై ఫే రేక బాక్య త్వాసంభ వా 

సంభవ సుశయవీజం. ఫూర్వవమే శు కుత్రీనాం విరో ధాదప్ర్రామాణ్యం ఫలం, సీన్థాంశే 
ల 

ప్రామాణ్యమిత్యు క్త కంన విస ర్రవ్యం* ఏవం "రప మే కార్యమా త్ర, తన స్య వివ ర్తత్వా 

త్కృల్పితస్య వెజఊమూా స్టేజః లం వా. లే ఉషపాదానం 

'౧శార్యాణాం ద్రోహ వో పాదానమిత్య సై (శ్రులినాం భూయస్తాచ్చ తదనురో థా 

మోరస్నిరితి క్రమార్హా వంచమాత్యవిరోధ ఇ కేక దేశీ సిధ్ధాంతం ప్రైావయతి--- 

నా 

పూర్వ శ్ర, త్ర సామాన్యాల్ సామాన్ఫోక్స త్తి తరా భూత్ ; ఇహ సామాన్యాల్ 

బ వాణో విశేషస్య లేజస ఉత్పత్తిర స్తి పతి వ ప్రశ్యుదావారణనంగ ల్యేదమాహ = 
క 

పం శావద్భ)వ్యా యూానికం తేజ ఇత్యాననా. శు ,తీనాం వరో ధమ త్రో పన్నా సేన 

'వాయోరన్నికి ఇతి తేజసో వాయుజన్యత్వ స, తిపాదకృతే త్తిరీయకశ్రు లః 

'తల్తేజోఒసృజకతి ఇతి తేజసో బ్రవజన్యశ్వ వ్ర తి పాదకచ్చాందోగ్యశ్రు త్య విరో 

ధోజ స్తీ న వేతి సంచేహే, విరోధోఒ స్తితి ఫూర్వః వతః, వాయోరపి బ్రహ్మ కార్య 
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కంచే” త్యవిశేష శ్రొనణాత్ . తస్టోద్వ్యాయోరగ్ని'రితి క్రమో మోపచేనో 

ద్రుష్ట్రవ్యప వ వా యూర నంతర మగ్ని స్పంభూత పెర్ ఏవం పాపే ఉచ్యతే, 

తెబోఒతో మాతరిశ్ళనో జాయత ఇతి. కస్త తథా హ్యోవా “వారూ 

రన్ని” రితి. అవ్య వపీ పాలే పొ తేజసో బ్రహ పూజత్యే సత్వసతి వాయుజ తే 

వాయోరగ్నిరిఆయం శ్రుతిః కదర్జికా స్యార్. నను శ్రృమార్థెపా 

భవిష్యలిత్యు కం నేత ట్రూమ ---'తస్తాద్యా ఏతస్తాదాత్మ న ఆకాశ 

స్పం భూతః ఇతి ఫురనస్తాత్పంభ వత అపాదానస్యాత న్య 'పంచమిని్టే 

శాత, తనె సరవ చ సంభన జేరివాధికా రాత్సరస్తాద వి తదధి కాకోప్పథి 

వ్యాటషధయఃకి క్యపాడానె పంచమోాదర్శనా ణా "ఏ యోరన్ని రెత్య్ఫ పా 

దానపంచ మ్యెవై వ వే,తి గమ్య తే. ఆవిచ వా యోరూర్ధ (మగ్ని స్పం 

భూత ఇతి కల్వ ఉప వదార్థ యోగః, క్ పసు కార కార్టయోగో 
౧౧-౨-౨౨ 

వాయోరగ్నిస్పంభూత లత, " తస్తాదేషా శం శు తిర్వాయు యూనిత్యం 

ఫూర్వవత; అవ వసీద్ధాం తేనావిరోధో శక్తా వేక దేశివకు ఇతి షయం. తదుభంయయమని ముఖ్య 

సిధాంతా పేక్షయా పూర్వవత ల్వేన వ్యవపహ్రియ లె. సిద్దాంకయలి.- వీవం ఫ్రా పా ప్పఇలి. 

కదర్శి తా భాధితాగన్థేతి యావత్, చాయో స్టేజః పృకృతిక్వం పంచమి శ్కుత్యా నిర్ధా 

రతం, న చ కల్పితసోపా దాన తాషనంభవః, రేధిష్టానతార్టసంచ వేవ్ మృ దాదిన 

త్పరిణామిశనంభవాల్ , స్వతస్తు బ్రృవాణశ్చాందో గ్య సృష్ట ఏక్వమా త్రం (శ్రుతం 
—-—0 

9 

నో పాదానళ్వం,. న చ “బహుస్యా*మితి కార్యా భేబే క్షణలిం గాదు పా దాన క్వనీద్ధిర్థి ౦గా 

చ్చు) కేర్నలీయ సేషన ,శుశ్వవిరోఛేన నింగన్న్స చేయతా(ణల్. నయనం చేత 
సో అల ౮ క క్ అల్లో ఇగ నే 5 స్త్ ళ్ యోర్చ్రహానన్య కా దాషాయుజస్నాపి జో బ్రవ్మవ, ఏ తికళ్వమవి కుద్ధమి తి 

సిద్ధాంక గృంథాశయః. ఇపాోథి కారాదితి. వాయోరస్నిసృంభూక ఇతి వాక్టనంబం థా 

దిత్యర్దః. తదధికాశే సంభూత్యధి కానే. నిరపేక్ష కారకవిభక్తేరువవదసా పేక్షవిళ క్ష్య 

సేక్ష్షయా బలియస్త్వాచ్చ న క్రృచూర్థ పంచమీ త్యాహా---అపి వేతి. ఊర్ల ర్భ న్రమనంతర 

మితి చోవపదం విశా వంచమోమాత్రాక్క_) మో న భాతీతి కల్ప్య ఉవవవదార్గ 

యోగః పృకృ త్యాఖ్యాపాదాన కారకం తు నిర పేశ్తవంచమ్యా భాతి విశేషతో శ్ర 

తేన తేజః పృత్యు పౌదాన త్వాసంఛ వాల్ బ్రవమా త్ర జన్యత్వం "లేజన ఇత్యవిరో ధ$ 

తేక చేశిముతమ్. వరమనసీదాంతను. రేజః అత; అసాదా మయో రాయి నే; పా యత; ఇ ఫా థీ rs - స్ బ్ క్ 

తథా వాయుజన్యత్వం “వాయోరగ్నిక ఇతి శ్రుతిరావా, నచ తర్టతన్య ఛాందోగ్య 



600 రత్న పృభాభూషి పి లే, శాంక కర బ్రహూసూ త, భామా [అ. ౨ 

తేజసోఒవగమయతి. నన్విత రావి శ్రుతిర్భ్రహూ యోనిత్వం తేజసోఒవగ 
న జా న్ 

మయతోత తెజబో౭సృజి తెతి.న తస్యాః పారంవర్యజ త్వెఒవ్యవిరోభాత్ . 

యదాడి పహ కాశం వాయుం చ సృష్ట వాయుఫొ వావన్నం బ్రహ 

తేజో సృజలెతి కల్పతే తదొవీ బబ బ్రహ్మజత్వం లేజసో న విరధ్యతి, 

యథా తస్వాః శృతం తస్యా దధి తస్యా ఆమి మ.త్యాది. దర్శయతి చ 

బ హణో వికాగాత్స నావస్థానం 'తదాక్తానగ్సి సయవమకురుతేతి, 
WU చాటే 

తథా చెళ్వరస్త రణం భవతి. సుద కానమసం మోహకక్త తాం దనుక క్రమ 
థిజ్జే తీ 

“భవంతి భావా భూతానాం మత్త స్త ఏవ ప వృథగ్వె థా ” బ్రతి. యద్యపి 

బుధ్ధ్యూదయః స్వకార జెభ్యః ప, కత తుం భవంతో దృశ్యంతే తధథావీ 

సరస వ భె "వజాతస్వ సామత్నణాడ్యా వా ఈశ (ర వంశ్యత్యాత్ . 

ఏ లేనా క్రమవత్స ఎప్రివాదిన్వ శ్ను)త యో వ్యాఖ్యా తాః తాసాం సరు 

ధోవవ'లెః కృనువతృృృష్టీవాదినినాం త్వన్వ థానుపపల్త న 

సద్వంశ్యత్యమా త్రవవేవ లె నావ్యవ 'హితజన్యత్వమిత 

వ్తతె చతుర్ధాధిక రణమ్. 

పనికో ధక, 
no EA 

దృ్రకరతాద పాదా నార్థృత్వం పంచమ్నాః క్ షం క్స్ స్తన చకల్చన్దం నతి విరో భే 

చాధ్యమితి స్టీతింత్యర్ణః. పారంవర్యజత్వ మే వాహ---య దావీతి. తస్యాః ఛేనోకి శృశం 

క ద స 
తప్తం, కరం సాకు త్క్కార్యం ద ధ్యాదిక౦ తు పొ ౦పర్యజమి త్యర్థ 8. దథిసంన ఫ్రం 

క్షరిన కీ రమామికూ, బ్రవణో వాయుభావే మానమావా---దర్శయతి వేతి. పారం 

'వర్యజస్యాపీ తజ్జక్వవ్యవదేశే స స గ్రతిమావా-_కథా చేతి, అంతుకరణాదిభ్యో జాయ 

మానబుస్ధ్యాదీనాం మత్త వ చేశ్యవ ధారణం కమి త్వాశంక్యావనా_యద్యషపీ త్వ్యాదినా* 

పృణాడ్యా పరంపరయా ఈశ్వర వంశ్య త్వాల్ కజ్జత్వాల్. సరమ కారణాంకరని రాసార్థ 

మవ ధారణం యుక్తమితి శే సప. వీశఠశ్పదార్థమాహ--- తొసామ్తి. కజ్జలాని త్యాద్య క 

శుతీనాం సాకుత్స ణాడ్యా వా అనాజక్వమా త్రేణోపవత్తేరిత్యగ్థ అక్రన చు 

శుతీనాం బలవత్క_ మశ్రుత్యనుసా నే శై క వాక్య ఆస్వద్వియ ద్వాయుద్వారా ణే 

కారణో ద్రిన్లాణి సమ ఏయ ఇతి సిద్ధమ్. ఇతి చతుస్థాధికరణమ్. 

శ్రుత్యా విరోధ స్తదవస్థ ఇతి వాచ్యమ్, రా నాయుభెవాపన్న 

J 
బ, వాజన్యశ్వన్య ఛాందోగ్య శ్రుత్యర్థనై గవ ' వాయోరన్నిక ఇతి శ్రుతేర వ్యర్థ ల్వేనై కా 

ర్ధశ్వాదవిరొ ధ ఇలి. 
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సూ ఆపక ౧౧. 

“అత_స్థథావ్యీ ౫ హా"త్యనువ_ర్హ ర లే. ఆపోఒత శ్లేజసో జాయంతే, 

కస్తాత్ , తథాహ్యాహ తదపో౭సృజతే” తి “అన్నో రావి ఇతి చ. సతి 

వచనే నా స్తే సంళ యః. లేజసస్తు సృష్టిం వ్యాఖా్య్యాయ వృథివ్యాః 

వ్యాఖ్యాస్వన్న పోఒ_న్హరియా మో తావ పతిసూ త్ర యాంబభూవ. 

ప్రతి వంచనూధికరణమ్. 

9 ౧౧. "అవ అతిదేకో=.యమ్. తథాహ్యాధర్వణే ముండకగృంఛే _“వీతస్తా 

జాయ సే ప్రాణో మనస్స శ్వేం ది దియాణి చ ఖం వాయుర్టి సతి రావ; ప విశ్వస్య 

జాంజీ' త్రి పంత అపాం బృహ్యజత్వం (శతమ్, “ఆగ్నే రావః” ఇతి (శు కంతా తస్య 

విరోధోఒ స్టీ న వేతి నందేయూ తుల్య త్వాద స్టీవిరోధ ఇతి పూర్వవ మే జ పామస్ని 

దావ్యా తేన విరో ధాదస్ని జ త్వానంభ వాత్క- )మార్భా వంచమిత్యవిరోధ ఇత్యధి కాశం 

కాయాము క్ష తేజో న్యాయమలిదిశ్య వ్యాచ ప్పే--అత ఇతి. ప్రత్యతవిరో ధే కథమపా 

మన్ని జక్వనిర్ధ య న్రత్రాహ నలి వచన ఇతి. తి త్రి వృత్యృశయోర క్షే స్తే జసోర్విరో భేఒవ్య 

శ్నేరావ ఇతి టం న సయోర్నాా స్తీ విరోధ ఇతి నిర్జి యత ఇక్యర్థ 8. 

న శేవలం (శ్ఫుశ్యవిరో ధజ్ఞానాయాయవమతి దేశః కింతు పంచభూతోత్పత్తి త్రిక, మనిర్ష 

యార్భం చేత్యోహా. లేడి స్తితి, తస్యాశ్తిజోభావమావన్నే బ్రహ్మణి వ్ర్ంవ 

న్వయ ఇతి సేద్ధమ్, 

ఇతి పంచమాధికరణమ్, 

పూర్వం తేజసో వాయుజన్యత్వం కథికమ్. అథ అప్ప్ఫృథివ్యోః క్రమేణ బుద్ధి 

స్థక్వాల్ బుద్ధిసన్ని ధానలక్ష ణసంగ త్యా తావదధికరణదయమావహా_ 

“ఆత స్తథా హాహ” ఇత్యనువర్త రే. *“అన్నేరావ” ఇతి శత్రు, "లే “తదపో 

ఒస్ఫబక ఇత్య పాం ద్రివాజన్యత్వ శు త్య విరోధో=. స్తీ న వేతి సుచేళ్తూ , విరోధో 

౭ స్తీతి ఫూర్వః వఠతు;ః, అపామన్నిదాన్యూత్వాల్ న కస్టక్యత్వమి శ్యవిరోధఇ రేక చేశ 

సిద్ధాంత. పరమసిద్ధాంతస్తు---ఆప$ ఆతే 'స్తేజసో జాయంతే; హూ యస్తాత్ , తథా 

శేజోజన్యశ్వక్, “అన్నే రావళి ఇతి శ్కుతిరాహ. న హి త్రి వృఠక్యృళతయోరివా గ్రివృ 

త్కకయో?ః అ ప్తేజసో; దాన్యాదాహాక భవ; సంభవతి, విరోధాఖావాల్ . అత్వ 

సూర్వవళ్షలోభాఐ వన్న ద్ర్మబనృ శ్వ అన యో రై కార్థ్య్యాన్న విరోధ ఇతి. 
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602 రత్నప్రభ భూపితే, శాంకర బ్రహ్మసూత్ర ఖా పష (ఈ. ౨. 

సూ, సృథివ్యధికారరూపళ ప్టాంత రభ్య:. ౧౨ 

ఎ“ కలా ఆప ఐతీంతే బహ ఫన్ మః ప్రజాయేమహీతి తా అన్న 

మస్ఫజంత్తి. ఇతి శ్రూయతే. తత్ర సంశయః, కము నేనాన్నళ చ్లేన వ్రీహియ 

వాద్యభ్యన హార్యం వాద నాద్యుచ్య ఆ కిం వా వృథివీతి. తత్రప్రాప్టం 

తావద్వీ)హియబాద్యోదనాడి వా పరిగ్భహీతవ్య మితి, తత్ర హ్యన్న 

శబః వ ఫీద్దోలో శే, వాక్య సెపో= వ్యేతమర్ధముపోదృలయలి “తస్తాద్వ త 
దారా ధీ “సి థి = dy 

కషచన వర్ష తి తదేవ భూయిప్పమన్నం భవతి తి వ్రీహియవాద్యేవ 

'కంసతి వర్షే బహు భవతి న సృథివీతి,వవం ప్రాస ట్రూమః-పృథి వ్యే 

క క 
రా వ చేయమన్న శ బ్లేనాద్భ్యో జాయమానా వివత్యుత ఇతి. కస్తాత్ , అధి 

కా రాద్రూపాచ్చష్టాంత రాచ్చ. అధీకారస్తావత్ “త స్తెజబోఒసృజత తద 

'పోఒస్ఫజలేతి చ మవాభూతవిష యో వరృలే. తత కృమ ప్రాప్తాం 

'-ధథవీం మవాభూతం వి కస్తాదీ( 9 వ్యాది రస వలో నాస్య వృథినిం ౦ విలంఘనల్ష నా వో దిపరి గ,హ ఇయ. 
క్ | లం నా కక న్ ల్ 

తథా రూసమవి వాక క్ట. ర సృథివనుగుణం దృళ్స్ ఆ యత్క్మృస్థ్లం 

తదన్న స్వే” తి, నహూేద నా దేర భ్యవవోర్యస్వ కృష్టత్వనియమో౭ స్తీ 

నాపి వ్రీవ్యోదీనామ్. నను పృథివ్యా అవినైవ కృష్ణత్యనియ మో౭2 స్తీ, 

షయః పొండర స్వాం గారరో హితస్య చ మత స్య దర్శనాత్. నాయం 
| ర్ట | WJ 

\ 

౧౨ 'వృథివ్యధి కారరూవళన్రైంత శేభ్యః విషయము కాషన్న శబ్దమహాభూత 

ద్రకరణాభ్యాం సంశయమాహా తా ఇతి. అభ్యవహాోర్యం ఛక్యుం, అత్ర, శతా 

యద్యన్న మోదనాదికం తచాద్భ సః పృథివీతి శ్రుత్యా విరోధ$, యది వృథివీ తదా 

'న విరోధ ఇతి ఫలం బోధ్యం, అన్న థివోో: కార్య కారణభా వాదధిక రణసంగ తిః. 

అన్న శ్ర తివృప్టిభ వనత్వలింగా భం ప్రూర్వవమః, త దేవ త త్రై వేతి (క్కుత్యర్థ తథాచ 

-క్ష్టచిదన్నం క్ష్వచిదద్భ నీ వృథిఏ తతో౭న్నమితి విరో ఛామై్నకవాక్య లేతి స్తే 

నీద్ధాంత యలి--వీవం ప్రాప్త ఇతి.ఆధికారకి (ప్ర కరణం, రూపం లింగం వయః థ్నీరం 

“ఆద్భ్యః సృథిప్ ఇతి వృథీవ్యాః ఆబ్దన్యత్వ శు తేః “తా అన్న మస్ఫజింతే 

ఆక్యన్న స్యాబ్జన్యత్వ తు త్యా విరోధో2. స్తీ న వేతి సంచెహా, అన్నశబ్దన్య పీద 

నాదౌ, వృ సిద్ధ ల్వేన పృథివీ వాచక త్వాఖావాద్విరో ధ ఇతి ఫూర్వః 
వత. సిద్ధాంతస్తు--- 

వృథి వ్యేవాత్రాన్న శ బ్టేనో చ్య తే; న ఓదచాది, కుత అధికారరూ పశష్లాంత లే భ్యః 
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న తథా శతరోహితే. పౌ రాణి కాఅవ పృథివీ చబ్భాయాం శర్వ్యరముపది 

శంతి సా చ కృష్ణా భా సెత్యతః కృష్ణం రూపం పృథివ్యా బ్రతి శ్సిప్యలే 

బ్రుత్యంతరమవి సమానాధి కార 'మద్భ్య్యః పృథివి”తి “భవతి. తద్యద 

పాం శర ఆనీత్ తత్సమహన్యతసా పృథివ్వభ వి దితి చ, వృథివ్యాస్తు 

్రవ్వో దెరుత్స_త్రిందర్భయతి'పృథి వ్యా రీవషధయః టవథ్స్ ఫ్య్యఒన్న 

మితి చ. వవమధికారాదిషు వృథివ్యాః ప్రతిపాద శేషు సత్చు కుతో 

పది ప్కృతిపత్తః. పృనిద్ధరవ్యధికారాదిభి రవ బాధ్యతే. వాక్య శెపో 

అ వాం న న్నా డాం _ wr ఇర అగో వ 
2౭వ వార్ధివ త స్వదన స్నైద్యస్యృ లేద్ద Q్రణ పృథిబ్యాబ వాద్భ వో ప్రభవ 

తీతి ద్రష్ట్రవ్యమ్, తస్తాత్సృథివియమన్న శ బైల. 

ఇతి షహాధికరణమ్, 
థి 

దోషః బావాుళ్యా సేకుత్యాత్ .భూయిష్టంహిపృథి వ్యాః కృష్ణం రూపం 

REN ఎ 

తద్వ త్పాండరం "స్వేతం, ఆంగారవద్రోహితీం రక్తం, శభ్రాంతరశష్టీకేం సానం వ్యాచ ష్టై 

శు త్యంతరమబీతి, ఆ బానంతర్యం వృథవ్యాః స్థానం (తుత్యంతేర వసిద్ధం 'లేనావ్య 

న్నసి పృథివీ త్వ మిత్యర్థ 8. తత్ త సృష్షి కాలే యదపాం శర యో మండవద్ధృనీ 

భావ ఆసీత్ న వీవ సమహాన్యక క్రరినన్సంభాలో౭భూల్ సా అపాం కఠినా పరి 

ణతిః వృథివ్యచవదితి శ్రుతృర్థ చ వ్యోచ్యన్న సర్దక కస్మిక. స్థాన ఇతి వివమైయా 

మాహ---వృథివ్యాస్త్రే ఏత, వంచమోయం, నృష్టిభవనక్వలింగసహి కాన్న శు తేః కథం 

UU 

వ్రమాణసన్ని పాలే బహూనాం దుర్భలా నామ త్యంత బా ధాద్వరం (పృబల్మపృమాణ 

“uy ఇగ oy oO జా ఖీ ' 

ఎక రణలింగస్థా నై ర్చాధ ఇతె సశం క్యావా వాక్య శేపో౭పితి, వ బలదుర్భల 

స్యాల్పచాధేన కథం చిన్నయనమితి న్యాయెన (శుతిలింగయోరన్నమ్మాత్ర నిష్టత్వం 

చాధిత్వాఒన్నా తృకవృథివీనిష్ట శ్వం నీయతే తాభ్యామన్నమాత్రనహే వ్ర కాశా 

దీనాం వృథీవీమా క విషయాణామత్యంక బౌ భావ స్తేరితి భావ$. అన్నన్య వృష్షిజత్యో 

ద్వారా వృథివ్యా అబ్లన్య క్వం సూచ్య తే. పృథివీ ఆబ్ద్బన్యా, వృథివీత్వాల్ , అన్న వ 

దరరనమ నాదెత్య పరం. వవం ని త్తిరి శు త్యనుసా 65 ఛాందోగ్య శు, లర్నయనాద 

కాదు అం ౨ క ఉద్య అల ఎటు నం ఫాల ఈ న ఆ వ్, 
ద్ భూళ సృష్టి శం తీశాం బ్రవ్యాణె సమన్వయ ఇతి గద్ధమ్ ఇతి పష్ధాథికర మ్ 

"తత్రెజో౭సృజతి ఇతి మహాభూతోత్ప త్ర స్రధికారాత్ , 'యత్కృ్భృస్త్రృం తదన్నస్య” ఇతి 

' థివీ శ్వజ్ఞావకకృష్థ్ణ్యరూవస్య శ్రోవణాల్ , 'ఆద్భ స పృథివీ ఇతి పృథివ్యా నివ 

త న్యత్వ అగ జస గ ee | a " ప్రతి పాదకశళ్రాంతరస్య సత్త్వాచ్చ. అత్ ఒనయోరై 3 క్ట్వైనెక వాక్య తాల్ 
ఆ రోధ ఇతి సిద్ధమ్, ల! 
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సూ, తదభిధ్యానాదెన తు తల్లీ ంగాత్పః ౧౩. 
కీమిమాని వియదాదీని భూతాని స్వయమేవ స్వవికారాన్నృజంతి 

ఆహోస్విత్పర మేక (ర నవ లేన లేనాత్త్మనావతిష్టమాన్ ఒభీ థధ్యాయం_స్తం 

తం వికారం సృజతితి సంబెహేౌ సతి ప్రాప్తం తావత్స్ర్య్యయ మేవ సృజం 

తీతి. కుతః “ఆకాళా ద్వ్యాయుః వాయోారగ్ని' ర త్యాది స్వాతం త్ర న్్, 

వణాత్ .నన్వచేతనానాం స్వత౦ం_త్రాణాం వృవృ_త్తెః వ్రతిషిద్ధానైవదొ 

పః త ల్తెజ ఐకుత తా ఆప ఏతంజేితి చ భూతానామపి చేతనత్వ 

౧౨౩. సంతి తాని భూతాన్యా శి త్యా శ యా శృయిభాపసంగ త్యా తెహిం 
= [ . గ్ స్వాతం త్ర గ్రమాశంక్య నిషేధతి. 'తదఫిధ్యానాచేవత్వితి & క్షభూ తాన్యా శిత్య 

సంశయస్రూర్షవక దర్శయతి=కిమిమానీ త్యాదినా. సంశయబిజాను కై ఫూరో్య్యోత్తర 

న 3 || _ = = వక్షయు క్షయో బిజానీతి జైయం, నన్వత్య భూతానాం కిం స్వాకం కణో పాదా 

నత్వమాశంక్య తే కర్తృత్వం వ్యా నాద్యక్కి 'రచనానువవతే” రి త్యాదిన్యాయవిరో థాదితి 

శంక తేనన్వితి. న ద్వితీయః అచేతన త్వాదితి భావః. యథా మనుహ్వాదిశ'బైస్త త్ర 
యా 

డ్లేహాభిమానినో జీవా ఉచ్యం తే తథా కాశా ద్వాయురి త్యాది శు, తొవాకాళాదిశ బై 

స్త త్రద్భూ తాభిమాని దేవతా ఉచ్యంలే, తాసాం న్వ కార్యే వాయాషడా కర్త ఎల 

సంభచాన్నిర సేక్షునిమి త్తత్వం _వంచమ్యర్లక. వీవం “తదాతానన్న్వయవుకురు తేతి 
—0 . ay ఎత ౧ 

అ అద అర్య a) = టల ల wet శ్రే సయమితిె వశేషణాద్భవాణి న్యాన పెత్సం సర్వకర్త ఎశే్టం (శ్రుతం, తథాచ 

ఆయ జ్ వె ఇ వ్ అ అన మిథో నిర పే నే శ్వరభూతక ర్త త్వ శు, తో్యిర్విరో ఛాన్న బ్రహ్మణి సమన్వయ ఇతి 

సఫలం వూర్యపతమాహ=నెష దోష ఇతి. భూతానాం తదఖిమాని దేవతానా 

మిత్యర్థః. యథా అ కాశాదిభా వాపన్న బహ్మణస్సరో శ్వ పాదానత్వం శతథా తదళిమాని 

దేవతాజీవభావమాపన్న బ్రహబాః కర్తృత్వమితి వరంపరయేశ్వరక ర్త ఎకష్షిశుత్య 

ురోధః. నయ మితి విశేషణమాశ్వరాంకరనిరాసార్థం న జీవభా వాపేతొనిరాసార్థృ 

ఇన్టముత్ప త్తి క మెణ మహాభూత, శు తీనామవిరోధః (సృత్య పాది. అధునా 

తాని భూతాన్యా శి త్యాన్యద్విచార్యత ఇతి ఆ శయ్యా శృయిభావసంగ ల్యేదమాహ--- 

అత్త బ్రహ్మణః సర్వసృష్టిక ర్భృత్వవ్రతి పాదక శు లే; భూతానాం ఫౌతిక 

సృష్ట శ్వ వతి పౌదక శు త్యా విరోధోజ, స్టీ న చేతి సందేహ “ఆశాశా ద్వాయుః 

ఇత్యాదినా భూతానాం స్వస్వశార్యోత్ప్సత్తా స్వాతంత్ర సశ, వణాల్ తత్ప్రతిపాదక 

శుశ్యా విరో ధో స్తీతి పూర్ణః వతం, సిధాంకస్తుస వీవ పరమేళ్వరక తత్త 
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ద్ _ — ల w వ్ ( ం ఆన 

శ్రావణాది త్యేవం పావేజభిధీయలె, సయ మే సర మేళ్వరః తేన 

తెనాత్మనావతిష్టమానో ఒఖి భ్యాయం_స్తం తం వికారం సృజతీతి కుత, 

తల్లింగాత్ , తథాహి శాస్త్రం “యః పృథివ్యాం తష్భకా యః పృథివ్యా 

అంతరో యం పృథివి న వెద యస్య పృథివి శరిరం యః పృథివి 

మంతరో యవమయతి త్యేవం జాతీయకం సాధ్య యా ణా మేవ భూతానాం 

వవృ త్తి తిం దర్శయత, తథా “సో౭ కామయత బవ స్యాం ప్రజాయె 

యె త పస్ఫుత్య " సచ్చ త్వచ్చాభవత్ తదా తన్న స్వయమకురు 

తి త్ర త్నై పవ సర్వాత్మ ఖెవం దర్శయల. యస్తే (మణ శ్ర నణమ శ్రే 

మి త్యేక జేశిసిద్ధాంత ఊవానీయః8. ముఖ్యసిద్ధాంతమాహ---నివం ప్రాప్త ఇతి. ఆకా 

కా! ప ఇ జ గ ళ్ ఇాదిశ బైర్న చేవతాలమ్ణా ముఖ్యూ న్లో చాధకాఫావాత్ , పంచమ్యుశ్చ ప్రకృతి త్వార్డా 

న్న, రూఢతర త్వాజ్ , తథాచావేతనానాం భూతానాం కర్తృత్వ మేవ నాస్సి, 

కుత -ఈశ్వరాన పేషక ర్హక్షం. యద్యపి దేవతానాం కర్తృత్వం సంభపతి తథా 

పీశ్వరనియమ్యళ్వ శ,వణా చ్చేతనానామపీ న స్వాతం త్ర గం కము వాచ్యమ వేత నానాం 

భూతానాం న స్వాతంత్ర, శ్రమితి ముతో క్షం---ళల్లింగాదితి. శ త్రదచేతనాత నావ 

స్థితస్య బ్రవాణ ఉపాదాన త్వోఒప్ జీవవ్యావృ త్రేశ్వర త్వాకాే తైవ సాకుత్సర్వ 

కర్తృత్వం న జీవద్వ్యారా తేన సర్వనియంళ్ళత్వ లింగాదిత్యర్థ 8. వ,కరణాచ్చ సాక 

తృర్వక రృత్వమి త్యావా=_ తేలి. వూూరోో క్షమనూద్య నిరస్యతి---య త్రి పతి. వర 

‘ - ల గారా జ |] 4 “సేత 0కీ జ cr 
మెశ్వరస్యాంత ర్యామిఫఖె సోనా వేశస్పంబంధ3. తద్వశాద్భూ రవ్వవపితణా శృ వణాం నె 

వతా తేషాం చేతనత్వం స్వాతం త్క నం చశ్యర్థః. ఆనెన తదభీధ్యానాదితి వదం 

వ్యాఖ్యాతం, ఇ్జం సూ ల్ యోజనా. స ఈశ్వర స్త స్తత్తదాత్మ నా స్థితి సాకూ చేవ 

సర్వకర్తా శస్యానీకర్యా మత్వలింగాజ్టేవద్వారా కర్తృత్వం సామ జీవనె న్యెవ కర్త్ఫత్వ 

మిత్యంత ర్యామిణ; “ర్త ఆ సని స్టరంతర్యామి ర్వా గా తదఖభిధ్యానాదీశ్వనేతణా 

జీవ భూలేవ శు శు, లేకణోవవత్తేశ్చేతి తేజ ఐతే తి (శ్రుత ఈత త పరమా త్తే 

త్కా ర్యనోచశేతణాత కాభిధ్యానా దేవేమీతా భూశాధిస్థాతా తత్తత్కార్యం 

సృజతి, కస్తాల్ , తల్లింగాల్ కస్ట వరమాత్త్మన$ సర్వనియంతృత్వరూవలింగ స్య “యః 

పృథివ్యాం తిఫ్టన్” ఇత్యాదినా (శుతత్వాల్ , అళో భూతానాం వర మెశ్వరాధిష్టి 

తొనామేవ సృష్ట ఎ్రకేర్షి వ్ర తి పాదక తేన అనయోరేకవాక్ళత్వాణ్ అవిరోధ ఇతి, 
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జసో స్ప్తత్చర మేశ్వరా 'వేళవళాచేవ ద్రష్టవ్యమ్, 'నాఒనో్యోఒత్ *ఒ 

[లీ పబ ద్ర న తత్స. త్ర ంతేర ప్రత్ పే ఛాళ్స కృత త్యాచ్చ సత ఈతతు స్ప 

తత బవసా్థం వ్ర వహాయళయేకి త్యత్ర,. ప్రత స పమాధిశరణమ్. 

సూ.విపర్యయెణ త్తు క్రృమోఒతఉపపద్య లెచ.౧౪. 

భూతానాముత్ప ల్సిక కృమశ్చింతితు, అ థె దానీమస్యయ క్ర కము 

క్పింత్య తే కిమనియ తెన క క్ర మేణావ్యయః। 81 ఉతోత్ప శ్రి త్రి VU మేణ? అథవా 

తద్విపం౦ తెనేత, శ్రి యోఒవపి చోత్పత్తి త్తిస్థితావ వ్ర లయా భూతానాం బ్రవ్లో 

యతః శ్రూయంతే “యతో వా ఇమాని భూతాని జాయంతే Ev 

జా తాని బలి యత్ప్స్రయంత్య భిసంవిళ ౦తితి, తీత _తానియమో2వి సేపూ 

వత తృ, శ్రుత్యుంతరం ప్ర వ కరణం చాహ---నాన్యఇతి, త సాదిశ్వరపదార్థలోవవ్ర  సంగే 

చేశష్షరా దన్యప్య స్వారంత్ర్యాభా వాన్నేశ్వరక ర్త కశ, రేహ్మతక ర్త క్వ శు 

విరోధ ఇ3ి సేద్దమ్- ఇతి స ప్పమాధికరణమ్, 

౧౪౮. 'విపర్భయేణః తు క,మోఒత ఉవవద్య తేచి యద్యష్య త, శృుతివిరోధో 

న పర్మిహ్, హి యత ఇత్యసంగతి సధప్వుకు కి త్రిక చే నిరూపిలే లయ (క,మో బుద్ధిస్థో విచా 

ర్వత ఇతి ఇత్ ప్రానంగ క్యా వేవ పాదావాంతరనంనతీ ఇతి దుత్వాడా_భాతానామితి. 

ఆ తోక క్తి లతిక కృమాద్విషరక క్ర క్ మనిర్థ  యాత్సిద్దాంతే భూతానాం ప్రతిలో మ్యున లయ 

ఛ్యాషభార్వను వ్ర వ కృగ్భహణి నునస్సమాఢానం ఫలం, ఫూర్వవ శే తు కారణనాేే 

సతి శకార్యనాశ ఇవి సర్వలయా భార నాన ద్ధరు క్షననాధ్య సిద్ధిరితి 
భేద. సలి 

చూతానాం లయే శృచుచింతా స న వప చా పీతి శేచిశ్రాన్స) త్యాహ-ాన, త యో2పీతి 

జ్య? అ క గ్ధ 
న్ | 

నియమఇత్యనాస్థయో క్త కం శ్రాతస్య ప్ర యస్య శ్రృమాకాంతుయాం శ 

5త్పే రె ల్దికృమ నివ ్రాహ్యూః, ఛ్రాత త్వేనాంఠరంగ త్యాడి ల్యేవ ఫూర్వవవ్$, సతి 

కారే శక్యం వశ్యర్న లోకే దృశ్య లే; తఖాచ (శౌ శాతోఒప్యుక్చ ర్తి ర్తి కృమో లయే 

ల! 

ఇజం భూశానాముత్ప త్రికము చింతి లే లయ క్ర మో బంద్ధిస్థః స్యాత్, 

ల 3 
సోజు శ్ర, ప్ర సంగాద్వివార్యత ఇతి వ్ర సంగసంగ త్యేదమావా=. 

ఆ eh 
Cyr 

ప్రాసంగికవిచారన వ్ర అలై చై ఏత బ్రహ ధ్యానం ఫలమ్, అ క్ర, కిం 

భూతానాం శు శుతోక్పత్తిక్ర క మేణైవ లయక్ష్ళమః$, ఉత సోపానవరంపరారూఢస్య 

వ్యుక్కం) మేణావరోదాణవల్ వ్యుక్క) మేడై వ లయ తను ఇల సంచేహా , కల్చొాప్ర 
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దితి ప్రాప్హమ్. అథధవోత్పళ్షః క్రమస్య శృుతత్వాత్చ్రళయస్యావి 
కృమాకాంతిణస్పవవ కృముస్స్యాది క్యోవం వొాపం తనో బభూమః. = 

విషర్ణయేణ తు ప్రళయ క్ర మోఒతడఉత్ప ల్లి క్రమాద్భవితుమర్హ తి, 
తథాపి లోకే దృుళ్యలె యేన రమణ సోపానమారూఢ స్తతో 

విపరీత క, మేణావరోవాలితి, అవిచ దృళ్వ లె మృదో జాతం ఘుటశ రా 
వాద్యవ్యయ కా లే మృ ద్భావమస్యుతి, అద్భ TCA జాతం హానుకర 

'కాద్య బ్యావమ వ్యేలీతి.అత శ్పొవపపద్య త ఏతద్యత్స ఎ్రశివ్యద్బో రి జాతా 

సతీ స్థిత కాలవ్యతి కాంతావపో౭ఏయాత్ , ఆవళ్ళ తేజసో జా తాస్సత్య 

చసెజఅవీయుః, ఏవం కృమేణ సూక్తం సూక్షు తరం చానంతరమనంత 

రం కారణమవీత్య సర్వం కార్యజాతం పరమశకారణం పసరమనూత్ష్మం 

చ బవో ప్యెఆతి వెడితవ్యమ్. న హి స్వ కారణవ్య తి క్ర మేణ కారణా 

కార్యా కార్యావ్య యో న్యాయ్యః. సృ తొవవ్యుత్ప _త్హైక్కమవివర్య 

యేకై వావ్వయక్రమ_స్తత్ర తత్ర దర్శితః “జగత్చ )తిస్థా దెన్థ ప్భథి 

వ్యవ్సు ప్రలియతే. బోోతీపాాపః వ్రృలయంలే బారతి రాాయా ప్రలీ 

యతి?” 9 త్యెవమాదెా. ఉత్ప _త్హైక మస్తూత్పతా వెన శ్రుతతక్యాన్నా 

వ్యయే భవితుమర్షతి, న చాసావ యోగ్య త్వాదవ్యయేనా కాంవమ్యతే, 
న హీ కార్యే ధ్రియమాణ కారణస్యావ్యయో యుక్త కారణా 

న గృవ్య్యూలే కింతు లౌకిక్షక్కమ వవ గృవ్యూలే శు శేళ్లో కదృష్టవదార్థబో ఛాథీన ర్వేన 

శ్ తేదీ లౌకికస్యాంతరంగ త్వాద్యోగ్య త్వాచ్చ, "కారణ మేవ హీ కార్యన్య స్వరూవ 

'మీతి తదనన్యశ్వన్యాయేన స్థా వితేమ్ న హి స్వరూవనాశే 'కార్యన్య తుణమవి స్థితిర్యుక్తా, 

కస్తాదయాగ్య ఉత్పత్తి కృమో లయస్య న శ్రావ్యాః తౌకికృక్కమావరోశేన నిరా 

కాంత త్వాదిలి సిద్ధాంతయ తీ_కతోబ్రూమ ఇత్నాదినా. శు మెణ వరంవరయా 

సర్వ కార్యలయాధారత్వం బృవాణ? కమి త్యా క్రీయలే సాకూ జేవ కిం న స్యాదిళ్యత 
అ బున “న్ అల జా టు టా - ఆహ---న హి స్వ కారణవ్యతి క మేణేతి. ఘటనాశే మృదనుపలబ్ధి పసం గాదిక్యర్థ 

"పేకయా క్ల్ప్తన్య లఘుత్వాల్ శ్కుతోక్పల్తి క్ర మేకై వేలి వూర్వః పతం, నిర్ధాం 
తను అత ఉత్ప త్తి కమాల్ విపరీత కృమేణైవ లయ క్రమ, న్వ కొరకో కార్యాణాం 

లయదర్శనాల్ , ఉవవద్య తే చ వ్యుత్క_) మేకై వ లయ్మకృమః  ఇకరథా సతి శాల్యే 
శారణస్య నాశ స్యాత్; తచ్చానిష్టమిత్యర్థః. 



609 రత్న ప్ర ఛాభూషితే, శాంకర బృహాసూత్రభామ్యే [అ. ౨, 

ప్యయే కార్యస్యావస్థానానుపవ_ల్త లః, కారాావ్యయే తు కారణస్యావస్థా 

నం యుక్తం మృదాదిమ్వేవం దృష్టృత్వాత్ . వ్రత త్యష్ట్రమాధికరణమి. 

సూ, అంతరా విజ్ఞానమనన క్ర మెణ తఖ్లింగాదితి 

చెన్నా విశాల్. ౧%, 

భా తానాముత్స శ్రీ ప్రశ యావనులోమ్మప హో 

భవత తు క్ట కం ఆకాదిరుత్స త్తి త్రి వ వళ యశ్చాత్తాంత వత్యవ్వు_కృమ్ 

చెంది ద్పియస్య తు మనసో బుద్దశ్చ సద్భావః వ్రసిద్ధశు, ఇతస్న తో 

“బుద్ధిం తు సారథిం విద్ధి మనః "ప్ప గ్రవామేస చ, ఇంద్ర యాజ హయా 

అ) ణల {9 5 క | నావు'రిశ్యాదిలింగోభ్యః. తయోరవి కన్మింశ్చిదంతరా ల కృ మేణో 
త్స త్తివ వళి యావుపసం గ్రాహ, సర్వస్య వ స్తుజాతస్య బహ 

(J 

జత్యాఘ్యపగమార్. అవీ చాథర AY ఉత్స శ్రి పకరణే భూతానా 

“వాయుశ్చ లీయ శే వ్యోమ్న్ని తచ్చావ్య్తో (వృలియత” ఇతి సత సష అది 

పదార్థ, “యోగ్య తాధీనన్న ౦బంధ$* ఇతి న్యాయా దయోగ్య క్రమ బాధ బలి సిద్ధమ్, 

ఇతి అష్ట్రమాధికరణామ్, 

౧ 'ఆంకరావిజ్ఞానమనసీ క్ర, మేణ తల్చింగాదితి చేన్నా వికేఫాల్ * ఊ క్షభూతో 

క్పత్తిలయ క్ర మమువజీవ్య స కం కరణానాముత్స త్తి కృమేణ విరుధ్యతే నవేతి కరణా 

నామధో తికత్వభ తక త్వాభా్యం సంజేహే సృ త్తానువాదఫూర్వకం పూర్వపత్ 

మాపహా---భూతా నామి కాది శా. కరణా నేవ న నంలీతి వదంళం వ్ర, త్యౌాహ-ా 

చ వం é ఆధ జా = అహ అ y సంద్రియ నతి, మననస్తు పరాబుద్ధిరోగ్టబు ద్దేః వరతస్తున$= శో, దీనీం ద్రియాణ్యన్య 

తి స్మృతిక్ష్రప్టవ్యా. ఆకక్సరాళ్ళద్ధాః లింగానీత్యుచ్యంలే. కరణానాం (క్షమా 
కాంకాయామాహశ యోరితి. ఆకాంఠఘూదయాం తలి ద్ధక క్క క మూ ావ్యా 

ఇ త్యాహ---ఆపి చేతి, విజ్ఞాయ లేఒనేనేతి విజ్ఞానం. సేంద్రియా బుద్ధిః. ఆకనః 

భూతోక్స త్పిలయక,మవిచారస్య యిత్స) యోజనమ్, = కరణోత్స్చ త్తి క్రన 
విచార స్యే క్యేకప్క వ యోజన కనంగ ల్యేదమాహఎ- 

ఫూరోోక్షక్కమః కరణోత్పత్తిక,మేణ ఏిరుధ్యలే న వేతినందేహ్కే విల్లా 
యే అనేన ఇతి పష్టానళబ్టేన బుద్ధిః వురి దియాణ్ చ గృవ్యాం లె. సంళయాక | 

మంత; కరణం మనం, శాసీంద్ర యబుర్ధిమనాంని భూతానామాత నశ్చ అంకశా ద 
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మూత నశ్వాంతశా శే కరణాన్యను క్ట మ్యంతే “ఏతసాజాయ తే 
శీ SI - జ 

ప్రాణో మనస్స ర(ం ది, దియాణి చు ఖం వాయుర్జాస్యోతిరాపః పృథివీ 

వ్ఫ్వ్స్య థఛారిణితి, తస్తాత్చూర్య్వోకొత్ప్స త్హిప తిపళయ క క్రమభంగప్ర వ సంగో 

భూతానామితి చేన్న, అవిశేషాత్ . యది 'హావద్యాతికాని కరణాని 

తతో భూతోత్ప త్తిపళయాభ్యామేవై పాముత్ప_త్హిపళయా భవతః 
ఇతి నైతయోః క్రమాంతరం మృగ్యమ్. భవతి చ భౌతిక తే 

భూతానాం చాంతరా మభ్యే తల్చింగాత్ సృష్టి వాక్యాత్ 'వకస్తాజ్ఞాయ తే ప్రాణో 

మనకి ఇత్యాదిరూ పాత్ విజ్ఞానమప్యను క్రమ తే. తథాచ కరణ క్ర మేణ ఫూరో్వక 

శ్రమభంగ ఇతి శంకాసూత్రాంశార్థ 9. న చ కరణానాం భౌతిక త్వాద్భూ తానంకర్య 

మితి వాచ్యం, తేషాం భౌతికల్వే మానాథ్గావాల్ . తథాచాక్శనః వథమమాకాశన్య 

జన్య పళ్చాద్వాయోరిత్యు క్ష కృ మన్యాత్మ నః కరణాని తతో భూళానీలి మెగ 

విరోధ ఇతి తె త్తిరీయాథర్వణ శుుతోోర్వరో ధాన్న బ్రహ్మణి సమన్వయ ఇతి ఫూర్వ 

వతఫలం, సిద్ధాంతయతి---నెతి. “ఆతన ఆకాశి ఇత్యాది తిర్తిరి శ్రుత” పంచమ్యాః 

కార్య కారణభా వేనార్గ కక కృమో భౌతి న తస్యాథర్వణ పాలేన కాధ; ఆర క్రమ 

విరోధి క క్రమవిశేషస్యా కులే? పాఠ్య క్ర మస్యార్థ కృ మధీశేషస్య శేషి బాధక తామా 

దతక స) తారక క మావిరోథేన పాఠన్య చేయ క్వాద్ఫూ తానంకర్యం కరణా నామి క్యర్థః. 

కించ భాతి ళ్వ్వ్తేమాం తదానంతర్యమిత్యాహ---యదీతి. న చ ప్రాణస్యాప్యా 

ర్య త్వా యోగాదన్నమయమిత్యాదిమయటొా న వి కారార్థ తతి వాచ్యం, కారణానాం 

విభ క్ర్షత్వేన 'కారతయా కారణా శాందాయామన్న మయమిశ్యాది శు, శు, తేరాశాంకీతో 

క్ర స్టర్థమసతి బాధశే మయటో వికారార్భ ఆయా యు క్తత్వాల్ , ప్రా చుర్యార్థ ల్వే 

క్యనాకాంక్షితో కీ కివ వ్రసంగాచ్చు) త్రై. కేజో౭బన్న స్రాశ చే వాశష్ట్రణమనసాం 

వృద్ధి_స్త సదఫావే శన్నాశ ఇతి వికారత్వన్య దర్శిత త్వ్వొన్న వివాదావసరక. యద్వానూల 

భూతాధీచా తేషాం వృద్ధిర్వికారో  మయడర్భ్ళ క్యూయమాణో భాతికల్వే లింగం 

అంతరాలే తల్లింగాత్ తస్యాః సృ షేర్హ్ణమకాల్ 'వీతసాజ్ఞాయ లే ప్రాణః ఇత్యాది 

గమకవాక్యాదను క్ర మ్యం లే. తథా చ ఆత్త నః సకాశాదింది, యబుద్ధిమ నాంసీ, 

'తేభ్యశ్చు భూతాని ఇక్యచేన క్రమేణ విరభ్యత ఇతి చేత్ ఇసి పూర్వక వతు. 

సిద్ధ' 'ంతన్తు--ానావిశేహాత్ ఇంద్ర యబుస్థిమనసాం భాతిక త్వేన భూతోక్న త్రి రమా 

న వ వం ద్రిత్తోంద్భుక్ప క్తిర్రమన్య అవిశేఫాల్ యేన క్రమేణ భూతోత్సత్తి3, న్స 



610 రత్నప్రభాభూపషి కే, శాంకరబృహాసూ త్రభామ్యే. (అ. ౨. 

వీంగం కరణానాం “అన్న మయం కా సోమ నున ఆపోవమయః (ప్రాణ 

నెజబోమయీ వాక్ * ఇ తేగ్గివం జాతయకం. 'భేదవ్యవదేశ్ ఒవ్ కచ 

ద్భూళానాం కరణానాం చ బాహాణపరి బాజక నాయన నేతవ్యః. 
WW 

అథ త్వభౌతికాని కరణాని తథావీ భూత్త్ప తిక మో న కరళై 

రిశేవ్యతే ప్రథమం కరణాన్యుత్పద్యంతే చరమం భూతాని 

ప భమం వా భూ తాన్ఫుత్ప్సద్యం లె చరవుం వా కరగణానీతి. ఆథ 
ల 

ర్వణే తు నమామ్నాయ క్రమమా త్రం కరణానాం భూతానాం చ 

నత శ్రాత్ప త్హికృమ ఉచ్యలే. తథాన్య తావి పృథగేవ భూత క్ర 

మాత్క_రణక్రము ఆమ్నాయతే “ప్రజాపతిర్యా దమ గ, ఆసీత్ స 

ఆకానమెతత స మనో౭సృజత తన్నన ఏవానీత్ తదాతానమెతత 
త 0 బె త్ర ఇఒ 

త ద్వ్యాచమసృజ ల త్యాదినా, తస్తాన్నా స్స్ భూతొత్పత్తికృముస్యభంగః, 

ప్రతి నవమాధికరణమ్. 

స్రాకోం ది యమ నాంసీ భాతికాని భూతా ఢీనవృన్ధ్థి మత్త్వా స్టే హావదితి భావ$ నను 

తేషాం భాతికల్వే కథమాథర్వణో వృథస్ద నకథనం భూతజనో గావ తజ్ఞన సిద్ధేరశ్యత 

ఆహా ఛేదవ్యవదేకో ఒపీశి. ప్రౌఢవా దేన తేషా మధా లికత్వము పే త్యావీ శ్ఫుత్యవిరోధ 

మావా=అధథ తిషతి. కరణానాం భూతానాం చ ఫూర్వావర కేేమానాభావాన్నో క్ర 

యె 

ఆగ ను ల _ ఉల జర లం ఒం కృమనిర్భయ న్తత్రావా తలి, ఇదం స్థూలం ఊక్ప స్తే; ప్రాక్ (వకావలిస్సూ త్రాతా 

ఆసీల్. అత్ర సూక్షభూతాత్యక ప్రజాపతిసర్దక ప్రథమః తతో మన ఆది సర్ల ఇతి 
న ఓ / అర్తం జ కృమో భాతీతి భావః, వీవం చ భూతకరణోత్స త్హిశుత్యోరవిరో ధాద్భ)హాణి సమ 

సృయసీద్దిరితి సఏిదాంతఫలం౦ నిగమయతితసాదిలి, 
థి “ధ - 

భూత క్రమభంగ 8. న చాథర్వణ వాక్యం మానం పాఠమా త్ర త్వాదిత్య ర్థం తరి కథం 

ఇతి నవమాథికర ణమ్, 

శ్ర మేణ భౌలికోక్చ త్తిరత్యతో న ఏరుధ్యత ఇత్యర్థః. “నిశస్తాజ్టాయ తే? ఇళ్యాది 

శ్రుతిశ్చ సశ్వేమోమాత్మనక సకాశాదుత్న త్తిమా శ్రం బూ, తే, న (కృమమితి భావః, 

కస్యాన్న శేనావి వాశ్యేన భూతసృష్టివాశ్యాశాం విరోధ ఇతి సిద్ధమ్. 
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సూ. చరాచర వ్య పాశ్యయస్తుస్యా త్తద్వ ఫపచేళొ 

భా క్ష సద్భావభావిత్వాల ౧౬ 

స్తో జీనస్యాప్సుత్స త్తీపషళ యా, జాతొ దేవదతో మృతో 

దేవదత్త ఇ త్వెవంజూతియ కాల్లె కిక వ్యపదేశాజ్ఞా తక రాదిసంస్కా_రవిథా 

నా శ్చాతి స్వాత్క_స్యచిద్భా)ంతి తామవపనుదామః, న జీవస్యోత్స ర్తి 

వ్రళయా స్త్వ శా స్త్ర ఫలసంబంధథో పపకి. శరిరానువినాశిని హీ జీవ 

౧౬. చరాచర-__-భావి త్వాజ్ . ఏవం తావ శ్తత్సదవాచ్య కారణ నిర్ణ యాయ 

భూతశ్రుతీనాం విరోథో నిర్సస్తః ఇదానీమా పాదనమాౌస్త వంవదార్భ శుద గ జీవశు 

తీనాం విరోనో నిరస్య తే ఇవా జీవో “న జాయ చే మ్రియకత' ఇ త్యాదిశు లేర్షా రెష్టి 

కాదా తే విరోథో2 సిన వేతి నందూ విరోధోడ. స్తీతి ప్రాస్తే లౌకికజన్థాదివప 

చేశసహాయాజ్డా లేష్ట్యాదిశా స్తే జీవాజ త్వాది శ్రుతి ర్చాధ్యత ఇతి ఫూర్వువమీయ తి 

న్పలతి. తథాచ కారణోత్స్ప త్తి క, మేణభూతోత్పత్తి కృమస్య బాధాభా వేఒవీ జీవోక్స త్తి 

వ్ర మేకా బాభస్సా దితి వ్ర ప్రదాహరణనంగ తిః, ఫూర్వపమే జీవబ, హూ క్యాసిస్థి3 

సిద్ధాంచే తత్సిద్ధిరితి "భేద:, చేతన జన్హాద్యు చ్దే శేన చేతనస్థ తన జన్గాంతరీయఫలసాధనం 

జాతకర్తాదిసంస్కారో విధీయతే తథా చో ద్దేళ్యవ భేయ యారి థో విరోభే సతి 

“విధేయావిరో ఛేనో ద్దేశ్వం ఊనేయామతి న్యాయాజ్జన్థాదికం 'చేవలోపాధికం న స్వత ఇతి 

సీదాంతయతి--- తామ్ త్యాఏినా. జీవాపేకం జీవేన శ్వ క్షం, ఇదం శరీరం, జనాదివన్టీవ 
థ్ -5 వ 

ఇళ్థం పఫూర్వ్యాధికర జీవ కళ్సదార్భ ద్రవ్మానిద్ధై భూశకరణోత్ప త్తి శు తివిరోథో 

నిరస్త, సంపలి అఆపాదసమా హైస్త ంవదార్థశు ద్ధ్యె జీవవిషయ శు తివిరోధో వ 
Wy J 

_ శ గ ఊడి ~ 

నిరస్థతే. తత్ర యథా ఫూర్వం కరణోత్ప క్తి శ్కుత్యా భూతు, లేరవిరోధ ఇత్యు 

క్షమ, న తఖేహ జీవోత్పల్తిశా స్పేణావిరోధః: తదుక్పత్తె భూతోత్స త్తి కృమభంగ 

స్యావశ్యక త్వాదితి పృత్యుదావారణా వాంతరసంగ ల్యేదమాహా 

ఆక్క “న జీవో మి(యె ఇతి జీవనిళ్యత్వశా స్తస్య జీవోత్ప ల్సి నాశనిమి ల్తక 

జా లెహ్ల్యాదిశా స్ర్రేణ విరోధో= సీ న వేతి సందేహే, 'చేవదతో జాతో మృళ శ్చేతి 
ఓ వాం జి 

లౌకికవ్యవదేశానుగ్భ హీతజాతకరాదిశా సీణ విరోధోఒ నీతి పూర్వః వతీః, సిద్రాం 
ళా 6 వ థి 

తను-యా౭యం లౌకికః తదషన్టిపదేశళః తయోః జన్నమరణయో3 వ్వపదేశక సచ 
వ య శీ 

రాచరవ్యపాశశ్రయ। స్థావరజంగమ దెహావిషయో ముఖ్యః; జీవే తు ఫాక్తా శాణః 
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గొరీరాంతరగ తేషోనిష పా పి పరివోరాకా  నిధివ తిసేథావనర్లకౌ 
రు 7?) థి (ల్లగ యఖ 

స్యాతాం. నసూయటే చ “జీవావేతం వాన కిలేదం మి యతి వతి, 
నూ 

నను లౌకికో జన మరణవ్యపదేశి' జీవన్వ దర్శితః సత్యం దర్శితః, 
లారీ. 

ఖా_క్త నేప జీవస్య జన్మమరణవ్యవదేశః, కిమాశ్రోయః వునరయం 

ముఖో్య్యోయద పెడు యా భా క్త ఇతి, ఉచ్య తే. చరాచరవ్య పా క్రోయః, 

స్థావర జంగ మళ రిర విషయా జన్ఫమరణళ జై”, స్ధావర జంగ మాని హా 

భూతాని జాయంతే చ మ్రియంలె చాత్సస్పద్వివ యా జన్మ మరణళ్ బ్ల " 

స న వె, న్న ఆ ఛాం 
ముఖా సంత" తత్ స్టే జీవాత్మన్యువచ ర్వేతె. తద్భావఖ విత్యాళత్ . 

శరీర ప్రాదుర్మావతిరో భావయోక్షి సతో “ర్చన్మమర ణళబ్దై భవతః 

నాసతోః న హీ ళరీరసంబంథాదన్యత్ర, జీవో జాతో మృతో" వా 
శేనచిదుపలమ్య తే. “సవా అయం పురుషో జాయమానళ్ళ్శరిరమభిసం 

పద్యమానస్ప ఉ త్కాామ౯ మ్రీయమాణ. బ్రతి చ శరిరసంయోాగ 

నియోగనిమితా వవ జన్య్మమరణళ బ్లై దర్శయతి. జాతక ర్థాదివి ధానమపీ 
అద మం ం ాం మై ' ఇ అష శా ం 

చెహృప్రాదుర్భాబ థై మేవ ద్రష్రవ్యం, అఖ వాజ్జవ పాదు ర్భావస్య. 

జీవస్యపర స్టాదాత్మేన ఉత్ప త్తిర్వియ దాదినామి వాన్స్ నానీ వేత్వేతదు త్త 

రేణ సూ క్రణ వత్యతి. దేవా శ్రయా తావజ్జీవస్య స్థూలావుత్చ త్తి 

యాన స్త ఇల్యేతద నేన సూ త్రెణావోచతి | 

బ్రతి దథమాధికరణమ్ 

ప 
టల 

'ేశశ్చరా-చర దేవావిషయో  ముఖ్యః జీవే తు భాక్తో గాణ బె పాధికణన్తాదివిష 

య తాషదు పాథిజన్థాదిభా వే భా వాదసళ్యభా వొదితి సూశత్ర్రర్థ జీవస్వా పాధికజన 

మృతో ్ యశ్యు్ర)తిమప్యాహ---స వాఇతి. జాయమానవదార్భమాహ.కరీరమితి, మ్రియ 

మాణక్వం వ్యాచ ప్రే ఉత్కా- మన్ని తి. ననూ త్తరత్త జీవస్య  జన్లాది నిరస్య తే 

అశ్రాపీ తన్నిరాసే పునరు కిరి త్యాశం క్యావా జీవ స్యేతి. త చేవం జా లెష్ట్యాదిశా స్త 

స్యా పొధికజన్యాదివిషయ త్వాన్న జీవానాద్యనంతక్వ శ్రుతివిరో థ ఇతి సీద్ధమ్, 

ఇతి దశమాధికరణమ్, 

స్యాత్ , కుత జన్మ మరణవ్యవదేశస్య త ద్భావభావిళ్వ్యాత్ దేహోత్స త్తి నాశాన్వయ 
' అడ ' =) వ్యతి చే కానువి ధాయి త్వాదిత్యర్థః. దెహస్రాదుర్శా వాద్య పేక్షయైవ జాతకర్తాదివి ధాన 

చ wr ' మతి. న లేన శా స్త్రేణ జీవనిశ్యత్వశా స్తస్య విరోధ ఇతి భావః 
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నూ. నాత్తాశ్రులర్నిత్యత్వాచ సలౌాభ, స్ట్ ౧౭, 

అస్వ్యా త్ర జీవాఖ్యశ్శరశేంది ది యవంజరాధ్యుత. కర ర ఫలసంబంధథీ 

స కిం వో్యోమాదివదుత్పద్య లే బ హణః ఆహోస్నద్భ)వ్లూవ చే దేవ 

నోత్పద్యత వతి శ్రుతివి ప తివ"లెర్విళయః కాసుచిచ్చుతిప్వుగ్ని 

విస్ఫులిం గాదినిదర్శ నై ఒ వాత్నే నః పరస్తాద్బ ప హణ ఉత్ప ర్తిరామ్నా 

యే, కాను'ని శ్త్యవికృతసై. న పరస్య (బ్ర బ, హూణః కార్యవ్ర వేశేన జీవ 

భావో విజ్ఞాయ తే న చోత్ప తిరామ్నా యత వతి. తత పా స్తం 

శావదుత్పవ్యతే జీవ ఇతి, కుతః, ప్రతిజ్ఞానుపరోథాత్ . “వకస్మి౯ విది 

సర్వమిదం విదితి మితీయం ప్రతిజ్ఞ సర్వస్య వస్తుజాతస్య ద్రెహ్నప్రభ 

వ_ర్తే( సతి నోపరు ధ్యేత, లత్త్యాంతరత్వే తు జీవస్య ప్రతిజ్లేయము 

వరు ధ్యేత న చావికృతః పరమాత్మెవ జీవ ఇలి శక్య లె విజ్ఞాతుం, 

లవణ భేదాత్ . అవహతపావ జఇ్వాదిధర్ర కో హి పరమాతశా, తది్విపరీతొ 
తి డా వ 

తంగ 

aa * 

ఎలో 

౧౭. నాశ్తా శ్రు తేర్నిత్యత్వాచ్చ తాభ్యః 'అగ్నేర్విమ్భలింగవ దేశస్తాత్సర 
మాత నస్సశ్వే జీవాత్తానో వ్యుచ్చరం తీ” త్యాదిజీవో త్ప త్తి శ్రుతీనాం 'నవీవష ఇవా వ్రవిష్ట 

అనఖా గే భ్యః అజ ఆస్తే "త్యాద్యనుక్స్ప త్తి శుతీసాం చ సిథో విరో థాత్సంశయే 

మాభూ తాం దేవాజన నాశ యోర్డీవజన్ల నాశ చేవోంతరభో గ్యస్వ కాది హౌతువి ధ్యాద్య 

సంభవాల్ . కల్పాద్యంత యోర్న భస ఇవ జీవస్య తె" కిం న స్యాళాం తత్సంభవాదితి 

పృత్యు దావార ణేన వూూర్వవతమావాత తృ ప్రాప్తం తావదితి. ఫలం వూర్వవల్ , 

ఉవరోథో చాధః, నన్వవికృత బ బ్ర హప్తౌవాత్ర త మ్రవిష్ర్రం జీవో న తత్త్వాంతరమితి 

ప్రతిజ్ఞాసిద్ధి స్తత్రాహా=న చేతి. జీవః పరస్తాద్భిన్న 1, విరుద్ధధర్మ వత్త్వాత్ , ఖిన్న స్వా 

విశారిక్వే వ్రతిజ్హాబాధ ఇతి తరోో_పేతవిభ రక్షశ్వలింగానుగ్భహీలోోక్స త్రి శు తేర్ళలి 

యస్త్వా త్స) వేళ శ్రుతిర్రీవరావవికారాత్శ నా వ్రవిష్ట ఈశ్వర ఇశి వ్యాఖ్యేయేుతి సము 

ఇత్థం దేవోత్ప త్తి నాళయోః సతో జీవస్య జన నాకౌ మా భూతామ్; 

కల్పాద్యంతయో; జీవస్య జన నాళొ కిం న స్యాతామ్---ఇతి పృత్యుదావారణసంగ 

'త్యేదమాహ.. 

అత్రావికృశ సై నీవ బ్రహణో జీవఫా'పేన వ చ, వేశవాక్యన్య జీవస్య వరస్తా 

దాత్శనః “నర్వ నీత ఆత్మ నో వ్యుచ్చురంతి' ఇత్యుళ్న శ్తజందినాశ్యేన విరోధోఒ స్టీ న 



614 రత్న ప్రభాభూషిలే, ఛాంక్రర dy బ్రహ్మసూత్ర భామ్యే [అ.౨ 

భీం జీవ విభాగాచ్వాస్య నికారత్వనిద్ధ్దిః, యావాన్సి ఆకాశాదిః 

ప్రవిభ _క్తస్స సరో వికార తస్య చా కావాటెరుత్చ త్తిస్పమధిగ తా 

జీవాత్మెవీ పుణ్యాపుణ్యక రా సుఖదుగిఖ భాక్స తిళ రిరం విభ క్ష ఇతి 

తస్యాపీ వపంచోత్పత్త్య్యవసరే ఉత్ప త్తిర్భవితుమక్ష్హతి.  అవిచ 

దర్ 6 కం + ఘా డే -ం గ ఎ 

యథాగ్నాః ముద్రా నిస్ఫులంగ వ్యుచ్చరం త్యెవమేవాస్తాదాత్మనసృన్వే 

రా నా షీ నం Aa dD, Aan 6 
ప్రాణా పత ప్రణా చెక్ ఇగషజాతేస్య సృృష్ట్రం శిలా సర్వవవాక్తానోవ్యు 

చ్చరం బీతి భో_క్షన్రాకామాతే నాం వృథక్స ఎఫ్టీంశా న్. యథాసుపీపా 

త్చావకాద్విస్సులిం గాస్సహ సశ ః వ్రభవంతి సరూపా _స్తథాత.రాద్వి 

విధాస్సోమ్యభావాః ప్రజాయంతే తత్ర వైవాపియంతితి చ జీవా 

త్ర నాముళ్చ శి ప్రళయావు చ్యేలె సరాూవవచనాత్ . జీవాత్తానో హి 

వరమాత్యనా సరూ పాభ వంతి చైతన్య యోగాతీ . నచ కషచిద శ్రవణ 

మన్యు త్రీ, శ్రుతం వారయితుమర్షతి, శ్రుత్యంతరగ త స్యాప్యవీరద్ధ 

గ వ్ వ గ గ wr nn జర దం శ రావ 

స్యాధిక నాప్ట్యాన్పు సర్వత్ర ,వసంహ_రృవ్యుత్యాత్ . వ వెళ్ళశ్కుతిర పుస్టి 

వం సతి వికారభావాపర్తై వివ వాష్ట్రఖ్యాత వ్యా 'తదాతానస్ట్ స్తయమ 

' ళా వ త జె గ నం ఆదు i 9 

కురుతే ఈ్యాదివ మ. హక్ DE (ట్రూమ _ 

నాక బవ డ్ ఎదస్ట్ వతి కనాలి, కర్త క్క న హ్యృస్యోత్ప త్తి 

ప్రకర లా శ్రవణము భూయస్సుప్ర టె ఇషం. నను కషచిద కే వణ 

మన్యతే శ్రుతం న వారయతీత్యు_క్తం, సత్యము క్షం. ఉత్ప ల్తిరేవ 

తస్య న సంభవతీతి వదామః. కస్తాత్ నిత్యత్వాచ్చ తాభ్యః. చళ బ్ఞై 

దజత్యాదిభ సళ. నిర పాస్ట్ తల నగమ్య త తే శ్రా 

జత్వమవి కారిత్వమవి ఎలేటె వవ బ్రహ్మా జీవాత్మేనావస్థానం వో 

తళా చెతి. నచెవం రూపస్మ(ో త్ప ర్తిరువవద్య తే, తాః శాః శుతయః 
- ల్లా ఆశు | wy 

దాయార్థః. సరూపా ఇతి దృష్టైంశ శ్రులేర్భావాజ్జీవా ఇతి నిక్చీయ లే. నను 'అత్తన 

అకాశస్పంభూతక ఇత్యాదా జీవస్యోశ్వ త్త గ శృవణాదనుక్చత్తి స్తత్రాహ=న చెతి. ఏవం 

వికారల్వే సతి వికార ప్రపంచాక్ష నా స్యాత్తానమకురు లేతివద్వి కారజీ వాత్మ నా 

ప్రవేశ ఇక్యర్ణ!. అజత్వాదితి శ్రుతిః కల్పమ ధ్యే జీవస్యానుల్పత్త్యాది విషయా, తత్త్వ 

మసాదిశ్రులిశ్చ మృద్ధృ టఇక్య భేద వాక్యపద్వా బ్రఖ్వేయేతి ప్రాప్తే సిద్ధాంశయ తి వీవ 

వేతి సంచేహే, అ స్లీలి ఫ్రూర్వః వతః సిద్ధాంతస్తు--అత్తా జీవః నోళ్సద్య లే. కక! 
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యతో న వా వనమవాోనజ అఆతొఒజరోఒమృతొ ఒ 

భయో బహ న జాయతే మ్రియతే వా విపశ్చీత్ అజో నిత్యశ్ళా 
శ్వాతోఒయం కు రాణ; తత్చృృప్రా తదెవానుప్రావిళత్ అనేన జీవే 

నాత్మనాను ప్ర విశ్వ నామరూ పే వాస్టకరవాణి న వవ ఇహ వవిస్ట్ర 

ఆనఖార్రై భ్యః తత్త (మసీ అహం ద్రిహోన్మీ అయమాక్తా బహ 
సర్వానుభూిరి త్యెవ మాద్యా నిత్యత్వ వాదిన్యస్పతోో జీవన్యోత్పట్టిం 

ప్రతిబభ్నంతి. నను వ్రవిభ_కృత్యాద్వ కారో వికారతా( చ్చోక్పద్యాత 
వత్యు _క్షమ్, అ క్రోచ్య తే_నాస్య ప్ర విభాగస్స ఏతో= ని, “ఏకో చేవ 
సృర్వ్యభూ లెషు గూఢస్సరవ్యావీ సర్వభూ తాంతరా కోతి శ్ తె, 
బుద్ధాకద్యు పాధినిమి_త్తం తస్య వ్రువిఖాగ పృతిభానమా కాళ సేవ 

ఘుటాదిసంబంధనిమి త్రమ్. తథాచ శాస్త్రం “సవా అయమాత్మా బృహ 
విజ్ఞానము యో మనోమయ; ప్రాజమయళ్చకుర్మ యశ్ 9 తమయఃి 
వ్ర త్వవమాది బృహాణ ఏ వావికృతస్య సతొ 2 వ్యేకస్యా నేకబుద్ధ్యాదిమ 

యత్వం దర్శయతి, తన్మయత్వం చాస్య తద్వివి_క్షస్స రూపాన భివ్య కా 

తదువర_క్తస్వరావత్యం స్రేమయో జాల్మ ఇత్యాది వద్ద /ష్టన్యమ్. యదవి 

క్యచిదస్యోత్ప త్తి పృళయ [శ్రవణం తరగవ్వ్యతవవోపాధి సంబంధాన్నే 
తవ్వమ్. ఉ పాధ్యుత్పత్యాన్యోత్స త్తి స్తత్స )ళ యేన చ ప్రళయ ఇతి. 
తథాచ దర్శయతి “సజ్ఞానఘనవవై తేభ్యో భూ లేభ్య్యస్పముస్టైాయ 

మితి, ధరి వక్సత(ో విభాగో వా హహేశురౌ పాధికోవా? నాద్యః అనీద్ధేరిత్యాహ 

అత్రాచ్వ లే.నా స్యేతి. ద్వితీయే జీవన్వ న స్వతో వికారత్వసిద్ధిః అవ, యోజక శ్వా 
దిత్యాహ---బుర్ధ్యాదితి. జె పాధిక భేద మానమావహా_ తథా చెతి, మయటో వికా 

రార్గత్వమాశంక్యావాకన యత్వం వేతి. జాల 8 శామజడం సీ వరశం త 8 - సీ థి - me ఆ" ఆ 
మయ ఇతివజ్జీవస్య స్వరూ పాజ్జూనాద్భు ధ్యాడివరతం త్ర త్వన భేదక ర్త త్వాదిభాక్వా 
కా) చుర్యార్థమయట్న్ర యోగ ఇత్యర్థ 8. లింగం నిరస్య తదనుగ్రావ్యాశ్రు లేర్జతి 

మాహ-__యదపీలి. జీవస్య్యా పాధికజన నాశయోశ్ళు)తిమాహా-తఖేతి.. వ'తేభ్యో 
దేవోత్మ నా పరిణ లేభ్యో భూ లేళ్యః సముణ్ధాయ జనిత్వా ఆతా న్యేపలీయమా నాన్యనువ 

అక్ర, లః ఉత్పత్తి వ్ర కరణేషు జీనోత్పశ్తేర శ్రుతః. శాభ్యః “స వా నీవ మహానజ 
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తాన్యే వానువినశ్ళతి న 

యం నాత్ర ప్రళయ ఇత్వేదవి, యౌవ 'మాభగ చాన్ హోంతనూకీ 

పదన్న వా అహమిమం' విజానామి నే త్య సంజూ స్త్ 'తి ప వళ్న వూరరక్షం 

వశివాదయతి “స వా అనేఒహం మోహం వ్రైనమ్యవినా వా 

అశే_యమా త్తానుచ్చి త్రిధ రా మా ల్రా౬సంసడ్డ స్త స్త ఏసి భవతీతి 

జ్లానువరోథోఒవ్యవికృతనై పిన బ్రహ వో పరమ ట్ . 
లతణ భేదోఒవ్యన యో రుపాధినిమి తృ ఏవ, “అతడ ఏం నిమోకొయైవ 

ట్రూహీతి” చ ప్రకృతనై ఏవ విజ్ఞానమయస్యా నస్పర్వసంసారధర్మ 
వృత్యాఖ్యా నేన పరమాత్మభావవ్రతిపాదనాత్ తస్తానై నై వాక్లోళ్చ 
ద్యలే ప్ర ప విలీయ తే వేతి. ఇ ల్యే శాదశాధికరణమ్ 

శ్చాద్వినశ్యతి సేత్ గ్ర పాధికనురణానంతరం సంజ్ఞా నా ప్రీత్యర్థం. నను (పుక్షానఘన 

స్సంజ్ఞా నా స్టీతి చ విరుద్ధమిత్యత ఆ హా తశ్లేలి. ఉ పాధిలయాద్వి శేవవిజ్ఞనాభావ 

వవ సంజ్ఞాభౌవో నాత్మ న్వరూవవిజ్ఞానా భావ ఇత్యు త్తరం సతి పాదయశి శ్రుతిరిత్య 

న్వయః, అ క్రై వాత్యని విజ్ఞానఘననే గ్రైత్య సంజ్ఞ నా స్తేక్యుక్వా మాం మోహాంతం 

మోవామధ్యం శ్రైంతిమాపీవదదా పాదిత బానిమ మర్థం న జానామి బ్రూహి తద్వా క్యార్థ 

మిలిమైలైే, యా (పృశ్నార్థః మునిరావా_న వా ఇలి, మోహం మోహాక్షరం వాక్యం, 

ఉచ్చి త్తిః ఆ ఛూర్యావస్థాహతో ధర్హగ2సే స్యేత్యుచ్చి త్తిధర్గా పరిణామా స స చేక్యనుచ్చి శి 

ధరా అవిశామో, తస్తాదవినాశీత్యర్థ 9, తర్హి న ప్రేత్య సండే లి కము క్షం తత్రాహ-- 

మాత్రే తి, మాత్రా భిక్విషయొ రసంసర్లాళ్తథ్ కృమిత్యర్థః. బంబప్క తిబింబయోరి వ సిరుర్ధ 

ధర్శఛదోఒధ్యస్త ఇక్యత్ర హౌతుమావాఅత ఊర్భ మితి. జీవస్య వికారిల్వే 

ము క్త యోగా ర్త త్త ప్వమసీతి వాక్యమఖండార్భమితి వక్తవ్యం, తథాచ ఫలవత్ప్రి ధాన 

వాక్యా పేశీశజీవనిశత్యశ్వ శు తీగాం బలవశ్త్వాదుక్సశ్తగాదిక మధ్య _స్తమనువదంత్యుశ్చ 

త్యాది శ్రుతయ ఇత్యవిరోధ ఇతి సిద్ధమ్. ఇల్యేశాదళా ధికరణమ్. 

ఆశా...’ “అజో నిక్యః. ..* ఇ త్యాది శ్రుతిభ్యో జీవస్య నిత్య ఆ స్వవగమా చ్చేత్యర్థః, 

జా పాధికజన్యాలంబనం జీవజనివాక్యమితి న లేన వ్ర వేశవాక్యస్య విరోధ ఇతి 

భావ్యం 
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సూ, జ్ల్ ఒతపఏవ. ౧౮, 

స కిం శాణభుజానామివాగంతుక చైతన్యస్ప్రతోఒచేతనః! 
ఆహోేసీ త్పాంఖార్టినామి వ నిత్య చై తన్యస్వయావవ వతి వాదివి పలి 

ప_త్రేన్సంళయః. కిం తావక్సా ప్లమ్. ఆగంతుకమాత్తనవై ృతన్యమాత్మ 
మనసృం యోగజమగ్ని ఘటసం యోగజరోహితాదిగుణవదితి ప్రావ్త్వమ్, 

నిత చై తన్య తే హీ సు ప్పమరార్సితే గ హోవిబానామహి చైతన్యం 
ya ‘ ఎని న ల చ ర్ల 

స్యాత్, తె వృష్టాస్సంతో న కించిద్గయమశేతయామహీతి జల్పంతి. 

స్వష్థాత్చ చఎతయమానా దృళ్యం లై, తత్ర; కా దాచిత్మ చెత న్యత్యా 

దాగంతుకచె వైతన్యజల్నే కే క్యవం ప్రావ్వే వేే-భిధీయ తేాజ్ఞః నిత్యవైత 
J 

న|ో౭.యమాత్తా, అతవవ యసాదేన నోత్పద్య లె వరమేవ బహ 
L ఆశి ఎ U-— 

వికృతముపాధిసంప ర్కాజ్జీవ ఖా వేనావతిష్థలే. పరస్య ష హా బ బహాణశత్ర్రై 

౧౮ జ్లోఒకనివ, 'అత్థైవ స్యాజ్జ్య్యోతి 5 త్యా ద్యాత స్వవ, కాశ త్వక్రుతీనాం 

పశ్యంశ్చతుశ్ళ ఎకో) త మిశ్యనిత్యజ్ఞానవ శ్ర ఏత్తుతిభిర్విరో ధోజ కృ నిరన్య తే 

జస చ చీ ఆస్యలోకస్య చతుర్ద్రష్టా శో త్రంశ్రో, లేత్యర్థ 8 ప్రాగు క్షజీవానుత్న త్తింపాతుమాదాయ 

స్వ వ్ర, ౩ "శత్వసాధ నా ఫ్థితుసాధ్యఖావస్బంగతి 9 అనుక్చత్శ హీ స్ప, ప కాశం బ్ర హై 

వోవహితం జీవ ఇతి జీవస్య స్వపృకాశతా సిద్ధ్యతి. నమై వంగతార్గ తా ఆనుత్వ్సన్న 

స్యాపి జీవస్య స్వ, కాశ ల్వే జ్ఞైనసాధనవై యర ర్భ సమితి కర్క_నహి తానిక్యజ్ఞాన శ్ర నుతి 

బలేన స్య వ వ్రశాశక్వశ్రు తేల్చాన్యతయా (బి ఏ మాన్యత్వశంకాయాం తైక్య యోగ్య 
తాయ స్వ వ, శ త్వన్యాత త సాధనాల్ , ల పఫూర్వవమే. జీవన్య (బృ బి హాకా 

యోగ్యతా. సిద్దా ంలే కద్యోన్య తే త్యా హాదసమా్నే ప్రీ ఫలమవగంతవ్యం. ఇషహ్టైవత్తిం 
నిరాచ స్టే కే వృష్టో ఇతె, సాధనాధీనజ్ఞూన త్వాన్న స్వ, కాశో జీవో వ్యతి రేశే 

'బేశ్వరవది త్యావా తత; కాదాచిల్కేతి. యథాశ్రు₹ భాష హేళోస్సా ధ్యా 

విశేషఇతి మంతవ్యమ్. అతో జీవస్య స్వ, "కాళశత్వ గ్రుతిర్భా భ్యేతి ప్రాప్తే సిద్ధాంత 
—_ 

పూర్వసిద్ధజీ వాను క్వ త్తి మువజీ వ్య ఉత్తరనిద్ధాంత్ శ్ఞానాల్ మాతుపాూళుము 

ద్భావసంగ'క్యేదమ వ హూ 

అత్ర “అతె'వాస్య జ్యోతి; ఇ త్యాదిస్వయంజ్యోతిష్ట ఏ శు ల; 'వళ్యం 

చతు ఇ త్యాద్యాగంతుకళ్డానవ త్త వశుుళ్యా విరోధోఒస్సి న వేతి సందేహే, 
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తన్యస్వరూపత్వమా మ్న్నూ తం “కిజానవమూనందం బహా సత్యం జాన 
( యూ సాలే ‘ ae 

జు టో 
ఒుద్యు అఆ ౦ లో జలా గ 3 ణ్న 

మనంతం బ్రహ్ అనంతరో౭ బాహుః కృత్చ్న్నః వ్రజ్షానఘన ఏ పె త్యాది 

షు. క్రుతిషు. త్రదేవచేత్పరం బ్రహ్య జీవ స్పస్తాజివస్యాపి నిత్య వైతన్యస్వ 

రూపతమగ్నా సృష్ట ప కాశవదితి గమ్వులే. విజ్ఞానమయ ప్ర క్రియా 

యాం చ శ్రుతయో భ్పంతి ఆసు వృస్పుపానభిచాః రీతొత్య త
్ర “ఆయం 

వురువస్స షయం జ్యోతిర్భవలతి న హీ విజ్ఞాతురిజ్ఞా తర్విపరి లో పో విద్య 

తిఇ తల్యేవంరూ పాః. అథ “యో వేచేదం జిఫఘ్రూబేతి “'సఆశ్తేతి చ సర్వైః 

కరణ దొరై రిదం -పేచేదం వేదేతి విజ్ఞా నేనానుసంథా నా_త్త ద్రూపత్వ 

సిద్ది నిత్వస్వరాపనై తన్య లే మ్రూణాద్యానర్థక్యమితి చేన్న, గంధాది 

నిషయని శేషపరి చృేదార్థళ్వాత్ . తథాపి దర్శయతిగంథాయ 

మ్రాణిమిత్యాది. యత్తు సుప్తాద యో నచేతయంత 9తి తస్ఫశ్సుతై స్ట్ 

సరివాోరోఫిహీతః. సుషు స్తం ప్రకృత్య 'యదై్వ్వై తన్న పళ్యతి 

పళ్వనై 6 తన్న పశ్వతి న హి ద్రష్టుర్ద ఎ ప్రేరి (వరిలో పో విద్వలెఒవినా 

ఫిత్యాన్నతు తద్ట్వ్వితియమ స్తీ త తో౭న్యద్విభ_క్షం యత్సశ్వె'డిత్యా 

6 
< EN a నా 

యతి వవమితి. వెచ్చబ్దా నిశ్చయార్థః. న కేవలం స్వ వ, కాశ బ్రహ్మణే దాజ్జీవస్య 

శూ 

ఇతి వ్రకరణఇళ్యర్థః అను ప్పసృ ౧యంభానమానవి వాతా; నుప్తాక్ సుషప్పవ్యాపారా 
స్వవప,కాళతా కింతు శ్రుతితో౭వీ త్యాహ_--విజ్ఞానమయేతి. యో౭-యం విజ్ఞానమయ 

నా్వాగాదీక్ , ఆక్లతమ్య్ ఇదాకశీతి స్వప్నా ర్థాన్పశ్యలీతి యావల్ . ఆత్ర, స్వ్నే విజ్ఞా 

తుర్భుద్ధిస త్త కన్య సాషీణో విజ్ఞా లేర్వినాకో నా స్తీత్యర్థకి, ఫ్రూ ణాదిజన్యగంథాకి 

జ్ఞుణానునం ధానసిద్ధయే ఆక్మ న్ క్షానరూసత్వం వాచ్యమితి శ్రుత్యంక రేణాహ 

అభేతి. అతన్ నిత్యచిద్రూవ తపి స్వతో 2ఒసంగతయా గంధాద్య్వసంబం ధా శ్ర కం 

బంధ ఘటనాత్యకవృ శ్త్ర్యగ్థాని జ్ఞానసాధనానీతి న తేషాం వ్రైయర్ధమి త్యాహ-లాన 

గంభేతి. పరిషృృదో వృ త్తిః గనంధాయ తద్దో చ రాంత;కరణవృ త్రయ ఇత్యర్థః. సుభా 

ద్యవస్థాయామాక నశ్తేష౭పి వై తన్యాభావాన్నా త్థాచి ద్ఫూ పణత్యు కం దూషయతి--- 

యత్తిర్వతి. తత్ తదా సు్తై నపశ్యతీతి యత్తత్సశ్య న్నే వాలు_ప్తజ్ఞాననివ సన్న పశ్యతీ 

ఇత, హేతుః--నహితి, నాశా యోగ్య త్వాదిత్యర్థ:. కిమితి న వశళ్యలతీ తతకఅహ 

\ వృశ్తేస్సాధశాఢీనతో కార సరూ వజ్జనస్య సాధనాథీనత్వం హేతురసిద్ధః 

గం పతం, సిద్టాంతస్తు---జీవో జః స్వయం జోోతిశస్వరూ హః. కత; అత? 
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దినా. ఏతదు కం భవతి. విషయాభాొ వాదియమచేతయమానతా 

న చైతన్యఖావాదితి. యథా వియదా శ్ర యస్య వృ కాళస్య 

వకాళ్యాభావాదనభివ్య శీర్నస్వరూపాఖవా _తృద్వత్ . వై శేషి కాది 

తేర్కశ్న్ శుతివిరో భే ఆభాసిభవతి తస్తాన్ని త్వృచై తన్యస్వయావవ 
వాత్తెతి నిశ్గి]సుమః ఇతి ద్వాద శాధికరణమ్. 

సూ. ఉత్క్మా_9ంతిగత్యాగతినామ్. ౧౯. 
ఇదానీం తు కిం పరిమాణొ జీవంతి చింత్వలే, కిమణుపరి 

మాణః?ఉత మధ్య మపరి మాణః! ఆహాగోన్సి సన్న హత్సరిమాణల్రతి?. ననుచ 

ఇత్యు క్షం, సాధన వై యర్గ ర్భ సతర స్పా ఒపి నిర స్తః, శృణ్వన్ని త్యాద్యనిత్యజ్ఞాన ప్ర వ తిపొదక 

శ్రుతీనాం వృ త్తివిషయళ్వం వ్యాఖ్యాతం, ఆత్తాన జ్ఞానం, ద్ర ద,వ్య త్వొాది త్యాదితరాా_ళ్చా 

గమభటౌాధి తా; ఫలవత్స్న్ర) ధానవాశ్యా ఉక కస్య స్వ, కాశ లాగ మస్య బలవ 

త్త్వాల్ కించ నిరవయవస్యాత నో మనస్సం యోగా న్నా నిక్యజ్ఞానగుణతా సను 
వాయాభావాచ్చ న స్వసమ వేతజ్ఞాన వేద్య ఆ కరక రృ్భత్వవిరోధాచ్చ. కించ జ్ఞాన 

త్వనై ్యకవృత్తి లే లాభువాదాకత్తెవ జ్ఞానం వృస్తిశ్చు మన$ఃసరిణామత్య్వ శ్రు తా “కాన 
నృంకల్పః ఇ త్యాద్యయా జడ త్వా నస నాకం క్టాన్నరె విధ్య గారవమిక్యనవద్యమాత న 

న్స మవ, కాశత్వమితి సేద్ధమ్. 

ఇతి చాషదశాధికరణమ్, 

౧౯. స్వ ప్రకాశ త్వాదాత్య స్వరూ పాదీషదృహిస్ట్రం పరిమాణమా శ్ర యా శయ 
శ్వేనాంశర్భహిర్యావేన వా నంగ త్యా వచారయతి--ఉళ్కా చన శ్యాగరీశా 

మితి. విషయనంశయా దర్శయతి_ఇదానీమితి. నాత్తాశ్రు  లెరిత్యాదినా గ తార్థత్వ 

మస్యాశంక్యా తాణుత్వశ్రు శుతీచాం మహ త్త స్మశ్రుతీనాం చోవరోథ (వదర్శనాయా స్యాధి 

కరణస్యారంభఇ త్యాహ---నన్విత్యాదినా, న శేవలం (శు శ్రుతోస్కా్రం శ్యావ్యనవ 

వవ అనుక్చ త్తిమత్త్వా దే వేశ్యర్థః. 'వశ్యంశ్చతు; ఇత గ్యదిశ్చుతిః ఆగంతుకవ్చ శ్వ 

స్రాయెతి న తయా స్వయంజోోతిష్ట ్వ శు, తేర్విరోధ ఇతి భావః, 

ఇత్జం జీపస్య బహవో భద యోగ్య త్వాయి నిత్యత్వం స్వవ కాశ త్వం బాఫభిభాయ 

అధునా స్వ ప్రకాశ త్వాదివత్ బహిష్ట ముపరిచ్చిన్న క్వనుణుత్వసిరా సేన సాధయ తీ త్యాం 

తరబ హీ ర్భావనంగ క్యేదమానా._ 

'సర్వవ్యాపీ ఇతి సర్వగతత్వ శు, లే “వీపోఒణురాత్తా”. ఇత్యజుత్వ 
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నాత్తోత్పద్య తే నిత్యమై తన్య్భశ్వ
ాయమిత్యు_క్టం అతళ్చ పరవవాశ్రా 

జీవ బ్రత్య్యాపతేతి, పరస్య చాత్
ర నోఒనంతత్వ నామ్నా తమ్

, త త్రకుతో 

జీవస్య వంమాణఛింతావ
 తెర వెలి, ఉచ్చు లే-.సత్య మే

తత శ ఉత్కాాంతి 

గత్యాగతిశ్రవణాని తు జీవస్య పరి చృదం ప్రాషయంతి, స్వళ్
 బ్రేన చాస్య 

క్యచిదణుసరిమాణక్వ
మా మాయె, తస్య సర్వస్వ్యానాకుల

తోొ (వపాద 

నాయాయమారంభ ః. తత్ర ప్రాప్తం తావదు
త్కాంతిగ త్యాగతీనాం 

గ వణాత్సరిచ్చిన్నో 
ఒణుపరంమాణ్ జీవ అటి ఉత్మా_)ంతిస్తావతి 

. క 

నో వ 
నడా. / 

చై 

యచాస్తాచ్చరీ రాదుత్
కా/మల స పావై లైస్సరై గరుత్కా్రామత

ోతి. 

గతిరపి 'యవై కేశాస్తాల్ల్' కాత్స )యంతి చంద్ర మస మేవ తే సరే 

గచ్చంలోతి ఆగ తిర వి 'త్రస్తా
ల్లో కాత్పున రెత్యసైలొ కాయ

 కర ళింత్కి 

ఆసాముత్కాంతిగ త్యాగ తినాం శ్ర వణాత్పరిచ్చిన్
న స్తావజ్జీవ వతి పా 

స్నోతి, న హొ విభో శ్చలనమవక ల్పతే ప్రత్, సతి చ పరిచ్చేదే శారిరపడి 

మూణత్వస్యార్హ తీపంయా యాం నిర స్తత్వ్యాదణురా ల్యేతి
 గమ్యులె. 

సూ, స్వాత్యనా చొత్తీర యాః. ౨౦. 

( 

ఉత్కా/0లః కచాచిదచలత్ 'ఒపీ గా
మస్వామ్యునివృ శత్రివద్దహ 

పత్త్యాత్మ నోఒణుత్వ్పం కిం శ్వేపోణురా స్తే తి శు త్యాపీ త్యాహ--
-స్వశ బై నేతి. సూర 

వష్నే జీవస్యాణుత్వాద్భ) షౌ క్యానె
ద్ధి సిద్దాం లన కల్ఫిద్ధిరితి. మత్వా సూత్రం 

వ్యాకుర్వన్చూర్వవతమావా--లే తృ స్రావ్హమిశ్ళాదినాః | శు లేరణురిత్యు త్తరసూ త్రం 

ఫూరిశం, ఉత్కాంతిక్నూయత 
ఇతి శేషః. సముమూర్తుస్టివః నతెర్చుర్ధ్యాదిళిః తస్తా 

చ్చంద్ర లో కొత్ ఇమం లోకం పృతి కర్మ కర్తుమాయా రిత్యర్థ8. 

౨౦. ఉళ్కాంంతిరాక్మనొ 'జేవోన్నిర్ల మో న భవతి యేశాణుత్వం స్యాత్ 

కింతు స్వామిత్వనివృ త్తిరితి శీచిత్ తదంగీకృ త్యావ్యణుత్వమావశ్యక మి త్యావా 

స్వాత నేతి. ఉత్కాగంలేరు త్తరయోర్స
 త్యాగత్ స్స త శా కర్రా సంబం భాదణుతష్ట 

శుశ్యా విరోధోఒష్తి న వేతి సంజేహే, అ ప్రీతి ఫూర్వః వతుః. కస్తాల్ , జీవన్య 

'అస్తాచ్భరీరాదుత్కా (మతి “చంద్రమస మేవ శే
 సశ్వే గచ్చ్భంతి 'తస్తాల్థ'కాత్పున 

'్రేలి ఇత్యుత్కా-)ంతిగ త్యాగ తీనాం శ్రవణాత్ అణుర్జీ వ$, ఆతో= సీ వరో థ 
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స్యామ్యనివృత్వ్యా కర్మతయేణావక ల్పేత, ఉత్తరే తు గత్యాగతీ నా 

చలతస్పంభ వతః, స్వాత్తేనా పూ త యోస్పంబం థో భవతి, గ మే; కర్తృ 

క్రీయాత్వాత్ . అనుధ్యమపరిమాణస్య చ గత్యాగల అణుత్యవవ 

సంభవతః. సతో సళ్ళ గ త్యాగతొ రు త్కాాంతిరవ్యవనృ ప్రిరెవ దేవో 

దితి ప్రతీయ తే, నహ్యూనవనృ ప్రస్య దేవోద్ద త్యాగల స్యాతామ్.దేహ ప్రదే 

శానాం చోత్కా్రంతావపాదానత్వవచనాత్. 'చతుక్టో వా మూర్జ్నో 

వా న్యేభ్యో వా శరీర దే శభ్యకఇతి. “సవతా స్పజోమా త్రాన్సృమభ్యాద 

వా వ ఇల , ౨ 
దాని హృదయ మె చాన్వవక్తమతి ళుక్రమాదాయ వున ఆతి నన మితి 

చాంతరే౬వి శరీర శారీరస్వ గ త్యాగల భవత స్తస్థాదవ్య స్యాణుత్వనిద్ధిః. 

సూ, నాణురతచ్చుు లరితి 

చన్నతరాధికారాల్ , ౨, 

అథావి స్యాన్నాణువయమాళ్మ, కస్తాత్ , అతచ్చుతే, అభ 

మితి సూ క్రయోజన్యా పాకానాశ్ళయస్య వక్ష ఎలప వద్దత్యనా శయ న్యాప్ గంతృ్భ 

తో క్ర కం న స్యావిత్యతఆహఎగ మేరితి. గమనన్య కర్తరి సంయోగవిభాగరూ పాతి 
= : శ MAU జో Fr శయ హెతు త్వాత్క_ర్తా) శి, తత్వం లోక సిద్ధమిత్యర్థ. బీవో౭.ణురమధ్యమ వరిమాణ క 

సలి గతి మత్త్వాత్పరమాణువది త్యోహ---అమధ్య మే తి. అంగీ కారం త్యజతి సతో 

ధా గా అద్య C శ్చేలి, న స్వామ్యనివృ త్తిమా త, ము త్కా_ )౦తిరిత్యర్థ 8, దేహోన్నిర్ద మవీవో త్కాంతి 

రిక్య త్ర లింగాంతరమాహ--- దేవా వ, చేశా నామితి. అ పాదానత్వమవధిత్వం అ స్యెభ్యో 

ముఖాదిభ్య3 వప, అత్తా నిహా. మతీతి శేషు కించ చేహమ ధ్యేచపి జీవస్య గతా 

గతి శు లేరణుత్వమి త్యాహ--స ఇతి. ఇంద్రియాణి గృహీత్వా స్వాపాదౌ 

హృదయం స జీవో గచ్చతి శుక్కం (క, ౩శమింద్రియ గ్రామమౌా దాయ ఫునర్దాగరిత 

సాన త్న 9. న మాగచ్చ తీత్యర్థ; 

౨౧. ఇతరాధికారాదృ్రవ్యావకరణాల్ . నను మహాత్త్వ శుతేః కథం పర 

_ 

ఆపి చావా 

యద్యవ్యుతా్క..)ంతిర్లేవాస్వామ్యనివృగ్థిరూ పా విభక్వే సంభవతి, తథాపి 

ఉత్తరయోః గత్యాగతోోః స్వాత నా జీవాత్తనా నంబద్దత్యాత్తే అత నోఒణుల్వే 
స వహ ఆశ థి ఏ గా 

స ంఛభ్గవతే ఇత్యర్థః, - 
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త్యవిపరీతపరిమాణ శ్ర వ ణాదిత్యర్థః. సవా ఏష  మహానజ ఆత్మా 

యోఒయం.. విజ్ఞానమయః ( ఆ కాళ వత్సర్వగ తళ్చ నిత్య 

సత్యం జ్ఞ్ల జానమనంతం బై షా త్యేవంజాతియకా భా శ్రుుతిరాత్త తనో 

ణుతే విప్రతిషి ఛ్యేతేతి చేన్నైపు దోషః. కస్తాత్ , వ్రత హధికాసాత్ 

పరస్యవ్యాతే నః వ్ర శ్రీ యాయా మేషహోా పరిమాణాంతర శు శ్రుతికి పరసై్య 

వాత్మేనః ప్రాధాన్య ేదాంతేషు వేడితవ్య త్వెన ప్రకృత హార్ ' విర జః 

వరఆకాళో దిత్యేవంవిథాచ్చ పరసై వాత్మన సత్త తత్ర విశేషాధి 

కారాత్ . నను 'రరూఒజయం విజ్ఞానమయః ప్రాణః పిషితి EE ఏవ 

మహ త్తే (సంబంధి తన పతినిర్దిశ్యలే. శా స్త్రదృష్రా్య త్వష నిర్దేశ 

వామచదేవవద్ద/ప్టవసికి తస్తాత్సా/జ్ఞ విషయ త్యాత్సరి మాకాంతర శ్రవ 

ణస్యు జీవస్యాణుత్వం విరుధ్య లె. 

సూ. స్వశబ్దొనానాభ్యాం చ. ౨౨. 
ఇతశ్చాణు రాత-యతస్సామో దెవాస్యాణు త్వవాచి శబ్దళ్ళూ! 

వ్రశరణస్థత్వమిత్యత ఆహ_పర సై స్పవేతి. యా వేదాంత శు శ్రుతిస్సా వరృవ ప్రకరణస్థేత్యు 

త్స ర్షాళ్తస్యా స్త స్తత్ స్థత్వం బవారభ్యాధీక శ్వా చ్చే శ్యావా_వరజబతి. నిరోష ఇత్యర్థః 

విజ్ఞానమయ శ్ర తావు వ కరణం బాధితమితి శంక తే__నన్నితి. అణో్టీవస్య బ్రహ్మణా 

'భేదా భేదాంగీకారాచ్చా స్త్రీ సీ యా భేదదృషహ్యా మవాత్తో్వో క్రిర్భథఖా వామచేవస్యావా౦ం 

మనురితి సర్వాత తో కిరిత్య విరో ధమావహా శా సేతి, 
ఆశ ఏ < 

౨.౨, నవముత్కా_)0 త్యాది శు త్యాణుత్వమనుమితం, తత్ర (శు,తిమ ప్యావా- 

స్వశబ్దేతి. వాలా గా దుద్ధ క శృతత మోభాగ స్తసాదప్యుద్ధృ త శృతత మో భాగో జీవః 

తర్జి సర్వగతత్వ శు శు తివిరోధ ఇత్యాశంక్ళ నమాధ త్తే 

నాయం జీవోషెణు; అశచ్చు లే; ఆనణుత్వశు లేక “సర్వవ్యాపీ ఇత్యాదినా 

సర్వగతత్వశ్రు , లరితి చేత్ న; ఇకరాధికారాలత్ ఇతరన్య బ్రహ్మణః సర్వేషు 

టి వ ఛానకేయా జేయ ల్వేన వృక్ళృత త్వాల్ తమై స్రైవ సర్వగతత్వ శు తిః, 

చీవస్యాళ్యణుక్వశ్రు, శు తిర స్తీతా వా 

'నషోఒణురా త్తా' ఇతి స్వస్యాణుత్వస్య వాచక। వతచ్చబ్దః; “వాలాగృ శకే 
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యే 'ఏఫో౭.ణు రాక చేతసా వెడితవ్యో యన్స్న్సా/ణ॥ వంచ థా 

సంవి వేతి, ప్రాాసంబం థాచ్చజీవవ వాయమణుర భీహీతలతి గమ్యతే, 

తళథాచో న్థానమవి జీవస్యాణ్మానం గవముయతి “వాలాగ శతభాగస్య 

కత థాకల్పితస్య తు, భాగో జీవస్స విజ్లేయఃి ఇతి “ఆరా గృమాశ్రేోహ్య 
వరో౭వీ దృష్ట” వ్తతి చోనానాంతరం.. నన్వణు ల్వేసత్యేక చేళస్థన్య సకల 

దేవాగ తోపలబ్దిర్విరు కే, దృశ్యతే చ్ జావ్నా వీహదనిమగ్నా నాం 

సర్వాంగశై తో సవల ర్నిదాఘసమయే చచ సక లళ రీరపరితాపోపలబ్ధిరి 

త్యత ఉత్తరం పఠతి. 

సూ. అవిరోధశ్చందనవలి . ౨౩. 

యథా హీ హరిచందనబిందుళ్ళరీ రై క బేశసంబద్ద్ధోఒపి సన్సకల 

దేహ వ్యావీనమావన్లోదం కరోతి, ఏవమాత్మెవి చాక బెళస్థస్పకల 

దెహవ్యా పి నీముపలబ్దీం కరిష్యతి, త(క్చం బం థా చ్చాస్యసక లళరీరగ తా 

వేదనానవిరుధ్వ లె, త్వగాత్మనోర్షి సంబంధః నృ కాష యాం త్వచి 

వ ర్త, త(క్చ కృత్స్న్న శరర వ్యావినీతి. 

ఇత్యుద్ధ ఎల్ మౌన మున్ధాన మత్యం ఆ "ల్ప త్వ మిత్యర్థ 3. వాల$ కేశ తో త ప్రో తాయ 

శృలా కాగ, గ మారాగ 0, తస్తాదుద్ధ ద్ధ్భ తలామాల్రా మానం యన్య స జీవ స్తథా. 

* వీరి. ఆత్మ సంయుక్త్తాయా స్త్వచో చెహ వ్యావిస్పరి గ్యోపలబ్టికర ణన్య మహిమ్నాత్మ 

నో వ్యాపికార్య కారిత్వమవిరుద్ధం. త్వగాత్మనోరితి. సంబంధన్య త్వగవయివినిస్థ త్వా 

దవయవిన్నతె క త్వాదాత సంయోగస్య కృళత్స న్న త్వజ్నిష్ట తేక్యర్గః. 

భాగన్య” ఇత్యాది ఊన్నానమ్; ఉద్ధ త్య స ర్వేభ్యః స్టూ లవరిమా కోభ్య!ః మానమ్ ఉన్నా 

నమ్స్ అత్యం తావకృష్రవరిమాణమితి యావత్ ; తాభ్యాం బీవోజణుశే వేత్యర్థ3, 

నను ఆత్మనోఒణుల్వే జాహ్నవీతోయనిమగ్నస్య _చేహవ్యాపైతైత్టవలబ్టి 
విరోధ ఇత్యత ఆవా-ా-- 

యథా చందనబిందుః శరీ క దేశస్థః శరీరవ్యాప్ నుఖల జనయతి, తథా జీవో 

డపి చేవావ్యాపినం శె త్యాద్యువలమ్భృం కరిష్యతీత్యవిరో ధ ఇతర్జ ర, 
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సూ, అవస్థితినై శప్యాదితిశాన్నాభ్యు 

పగమాద్దృది = బం ౨౪ 

అ ల్రాహ యదు. క్షమవిరోధశ్చందనవడితి తదయు_క్షం, దృష్టాం 

తదాన్షాంతిక యారతుల్య త్వార సీబ్చైవ్యోత్య నో చేసాక బేళస్థత్వే 

చందనదృష్టాంతో భవల్సి ప వ్రత్యతేం తు చందనస్యావస్థితి వై శె మేక 

దేశస్థత్వం సకలదేహోప్లోదనం చ ఆత్మ నః పునస్పక ల దెహాోపలబ్ధిమా త్ర తం 

వ ప్రశ్యతం నై న క బెళవ _ర్తిత్వమ్. అనుమేయం తు తదితి యదప్యుత్యేష, 

నా త్రనుమానం సంభవతి. కిమాతే త నస్సక లళరీరగ తా పెద నాత్వగింద్రి ది 

యశ్వేవ సకలదెహ వ్యావీనస్సతేః! 2 కింవా విభోర్నభస ఇవి! ఆహో 

స్విచ్చందనబిందోరివాణో రేక చేశ స్థన ఏతి సంశయానివృ శ్రారితి. అశ్రో 

చ్యలే--నాయం దోవ. కస్తాత్! అభ్వువగమాత్ . అభ్యువగమ్యతే 

పహ్యోత్మే న వే,9 చందన స్యేవ " చహేకటేళవృ _త్పిత్వమవస్థితి వై శెప్యం 

౨౮. సిద్దేహీతి. నతు సిద్ధమిక్యతుల్య లెళ్యర్థ క. విశేషవీవ వె శేష్యం, చందన 

బిందోరల్పక్వన్య ప్రత్యత త్వా త్త ప్రగ్యా గమ్య వ్యాపి కార్య కారిత్వకల్పనా యుక్తా 
జీవస్య _త్వణుల్వే సందేవోద్వా పి కార్యదృష్ట్యా వ్యాపిత్వకల్పన మేవ యుక్తం, 

ఎ = = _ లి 

వ్యాపికార్యా శ, యోవ్యాపీత్యుక్చ గ్దాదితి సల శం కాభాగార్భః. ఆక్రాల్పః వ్యాపీ 

కార్యకారి తాచ్చందనబిందు సదిత్యత గోన రడ క్షం త్వగాదా వ్యఫిణారాది త్యాహ. 

న చఛాత్రానుమానమితి. సూర్యో క్ష శు తిఖిస్టవస్యాణుత్వనిశ్చయాదృ హిస్టక్య్వ శు శీఫి 

శేక జేశస్థక్వరిశ్చయాచ్చ న దృష్టాంశ వై షమ్యమితి వరిహారభాగార్భమావాఅ త్రో 

చ్యశణఇతి. 

దృష్టాంతడ్డూర్షూంతిక యో రై పషమ్యమాశంక వరివారతి.. 
(ఆ) ' రా యా 

న్యా, చందనదృష్టూంత౩, అవస్థితివై మమ్యాత్ ; మ్రృత్య కే స 9 చందనబిందో రేక 

చేశేఒవస్థితి? జాయతే, జీవస్య తు శ వమిత్యళుల్యత్వాదీతీ చేత్ న. కక్క అభ్యువ 

(మాత్ “శ వాణుశ్వస్య. తల్ కస్తాత్ . వది లా యస్తాల్ ఆల్బపరిమాచో హృది 

జీవః పఠ్యలే 'హోద్యంతర్దోగ్టతికి ఇక్యాదా, తస్తాల్ జవస్యాణుత్వమభ్యువ పగమ్యత 

ఇతి న దృష్టాంత వై షమ్యమిత్యర్థ:, 
ఉఅ ల య్ 
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కథమిత్యుచ్వ తే. హ్ఫాడది హి ఏవ ఆత్మా వఠ్య లె చేదాం తేషు “హృది 

హ్యేష ఆతా సవా వప ఆకా హృది కతమ ఆక్తై త్రి “యో౭యం 

0 w= “4 ఇ స 0 ఆ” జుం se wr చ గం విజ్ఞానమయః స్రాణేషు హృద్యంతర్దిో తిః పురుమూ అఆ వ్రైద్యువటే శభ్యః. 

తస్తాద్భృప్రాంత దడాన్షాంతిక యోర వై షమ్యా ద్యూ_క్షమేవైతదవిరోధ 
కు 

శ్చందనవదితి. 

సూ. గుణాద్యా లోకవల్. ౨%. 

వచైతన్యగుణ వ్యా స్తేరాషాణో రవీ సతో జీవస్య సకలదేహవ్యాపి 

కార్యం న విరుధ్య లే. యథా లోశే మణి ప దీప ప్ర భృతీనామపవర శై క 

దేశవ_ర్డినామవి ప్ర భాఒపవరక వ్యావినీ సతీ కృల్సేఒవవరశే కార్యం 

కరోతి _తద్వతి. స్వాత్క_దాచిచ్చందనస్య సావయవ త్య్వాత్చూత్త్తావయవ 

విసర్పజేనాపి సకలదేహే ఆహ్ల్హాదయితృత్వం న త్వణోర్టీ వస్యావయవా 

స్పంతఠతి (మై యరయం సకలం చేహం వివ (వన శ్పెది త్యాళంక్య గుణాద్య్వాలొ 

కవదతు్యు_క్ట కమ్. కథం ప్రునర్టుణో గుణివ్యతి రే శేణాన్య త్ర వేత, నహా 

పటస్య శుక్లో గుణః పటవ్యతిరేశేణాన్య త్ర త వర్తమానో దృశ్యతే. 

వ్రదీవప్ర, భావద్భవేదెతి చేన్న, తస్యా అవి ద్రవ్య త్యాభ్యువగ మాత్ 

నివిడజావయవం హీ తేజో ద్రవ్యం దీపకు పృవిరళా వయవంతు తేజో 

ద్రవ్య మేవ వ్ర ఇత్యత ఉ త్సరం పఠతి. 

౨. ఆత్మ వ త్రద్ధర జ్ఞాన స్యాష్యణుక్వం సతః, కాదోచిక్క.ంతు దేవాపరిమాణత్వ 

మిశ్యుక్వా స్వత నీవ వ్యావిత్వమితి మతాంతరమాహ---గుణా ద్వేతి. వాశబేనచందన 
రి © 

ద్భ ఎ్రహ్హైాంకౌవరితోవస్పూచిత స్థమావా సాది తి, 

నను సావయవతయా చందనబిందోః సర్వశరీరవ్యావకత్వమ్స్ న తథా జీన 

స్యాణో;  సావయవత్వమ్, యేన శరీరవ్యాపీత్వం స్యాదిత్యపరితుష్ట్యా వమాంతర 

మాహ._ 

ఆత త నో౭ణు త్వే౭వి కన్ని స్టజ్ఞానగుణస్య వ్యావక త్వాంగీ కారాల్ వ్యావక 

గుణా ద్వా్య్యాపి కార్యం భవిమ్యలి. లోకవల్ యథా లోనే క గృహానిస్ట్ముప ప దీపస్యాల్ప కే 

2_ప్పి రీ కగుణవశాత్ గృహవ్యాపి (వ,కాశాదికార్యం సంభవతి, త ద్వదిత్యర్థః. 
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సూ. వ్యతిరేక గంధవల్ . ౨౬. 

యథా గుణన్యావి సతో గంభస్య గంభవద్ద )వ్యవ్యతి రేకేణ 

న _త్తీర్భవతి అ ప్మాస్తే ప్రషవి కుసుమాడి షు గంధవత్పు గంధోపలబ్టే, 

వవవమణోరవీ సతో జీవస్య మైతన్యసూన్యతోకో భ విహ్యతి, లేత 

క్చానై కాంతిక మేతద్దుణణా( బ్ర దదూపాదివదా శ్రాయవి స్రెపానుప స త్తిరితి 

గుణసై ఏవ సతో గంధస్వా శృయవిక్లో శ్లేషదర్శనాత్, గంధస్యావి సా 

వాక్ యణ విశే బాష బ్రతి శే, యస్తాన్తూల ద్ర వ్యివ్వి శ] వెపు వ క్షయ 

క్ ప్రసంగాత్. అత్నీయమాణమవి తత్పూర్యావస్థాత్' గమ్య తే , అన్యథా 

కక్పూర్యావన్థై స్థెష్టణత్వాదిఖిర్టీ యుత. స్యా దేతద్దంథాశ్ర థ్ యాగణాం 

విల్లి సష్టానామవయ వా నామల్చత్యాత్సన్న వీ విశ్లేపో నోవలత్య కె, 

సూత్తూ హ్ గంధపరమాణవస్పర్యతో విప్ర విప, “తొ గంధబుద్ధిముత్చాద 

యంత నాసీకొవు తమను వవిశంతే బతి నే , అతింది ద్రియశ్నాక్శం 

మాణూనాం, స్ఫుటగంట్లో నల ేక్చ నాగ సరాదిషు, నచ లోే 

9౬. ఉత్తరనూ త శృవ్యావర్త ఏం శంక తే_కథమి తి. జ్ఞానం న గుణివ్యతిరిక్ష 

చేశహ్యకి,సణ శ్వా ద్రూ పవణ్, న చ పృభొయాం వ్యఖిచార_స్తస్యా అపి దృవ్యశ్యా 

దితి ప్ర నంధవ్యభిరమాహలక ఊఉ త్రరమితి. గుణస్య వ్యతిరేక ఆశ్రయ 

వశ్లేవన నను విశ్ల్టా వయ వానామల్ప త్వూద్ద ) వ్యత యో న భవతీత్యళ అహఅక్షీ య 

మాణనుపీతి. అపిరవథారణో, వూర్వావస్థాలింేనాతీ యమాణ మేవ తద్దవ్యమస 

మాయత  ఇక్యర్థః. విమఠమవిశ్శిస్టావయవం, స్రూర్యావస్థాతో గురు త్వాద్యపచయ 

హీనశ్వాక్సమ్మకవదిలి భావః. 'శంకరే__స్యా జేశదితి, విళిప్తా నామల్ప త్వాదిత్యుప 

లక్షణం అవయవాం౦ కరాణాం వృ వేోాదిశ్యపి ద్రస్ట్రవ్యంః అవయవానాం. పోష 

వ్ర వేశశ్చ సన్నపి న జ్ఞాయశే, కథా చ గురుత్వవదయో న భవతీతి హేతోరన్యథా 

సిద్ధిరితి శం కార్థం. అగచ్శంతోఒవయవాః వరమాణవ స్రసశేణవో వా? నాద్యః తద్దత 

యాపివద్దంధస్యాక్యనువలబ్ది పు వ సంగాదిలి పుహరతి__ నేతి. ద్వితీయం కు (స తగ్యావాా 

న్ఫుటేతి, త్రసశేజుగంధశ్చేశ్సు ఫటో న స్వాదిశ్యర్థ 8. అతో గంధస్య పుష్పోదిస్థ 

నను _గుణివ్యతిలేశేణ గుణస్య వృ 'ప్తరన్వత్రాదర్శనాత్ , తత్క_థమిత్యా 

శంకాగ్టహ 

నను.గుణస్యావి సతో గంధస్య గుణివ్యతినేశేణ వృత్తిం పుష్పపేటిశాలో 
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ప్రతీతిర్ణంథ వద్ద )న్భమా మ్రాతమితి, గంధ ఏవా ఘ్రాత దితి తు లౌకికాః 

వృతియంతి. రూ పాడిపాష శ్ర, నే యన్యతి శేశానువల కం ధస్యావ్యయు _క్తః 

ఆశ్రాయవ్యుతిలేక ఇతి చేన్న, ప్రత్యత క్యాదనుమానా ప్రవృ శ్రే ల 

తస్యాద్యద్య ఫా లో శే దృష్టం తే_త్తణై వానుమంతవ్యం నిరూవశై 

ర్నాన్యథా. న హీ రసో గుణో జిహ్వ యోంలభ్యత క్రత్యత' రూపా 

దయూ౭వి గుణా జహ్వాయైవోవల భఖ్యరన్నితి నియంతుం శ్వ లే. 

సూ తథాచ దర్శయం. 92౭, 

హృ్దయాయతనత్వమణువరి మాణత(ం చాత్మనోఒభిఛాయ 

తస్యైవ “ఆలోమభ్య ఆనఖాగ్రభ్యఃి ఇతి వైతన్యెన గుణిన సమస్త 

ళరిం వ్యాపిత్వం దర్శయతి. 

సూ, సృథగుపచెశాల . ౨౮ 
4 అ hr జ్ ల్లి రొ 

వజ ధో దిః స ఫరాదు బా ౪ బూత వజ య్యా క ర 
ర్రాజ్లొయా అందం స న అనా లంకు ర్త 

కరణభా వెన వృథగువదెళావై తన్యగు ఇనై వాస్య న్్ వ్యాపీ తావ 

నై సవ గుణివ్యతిరేకో వాచ్య ఇతి భావః నంథధో న గుణివిళ్లిప పః గుణ త్వా దూ వవ 

దితి శంక తే రూపాదిషితి. విశ్తేషన్య క్ర త్యత త్వాద్చాధ 'ఇత్యాహ చేల, 

౨౭, ఆత్మ న_శ్చెతన్యగు తేనైవ దేవూవ్యా ప్రరత్యత, శు, శు లిమాహా సూ శ్రే కొరక. 

తథా చ దర్భయప్రీతి. తద్వాస్రచ పే---హృదయేతి. 

9౮ తత్రైవ శుత్యంత రార్భం సూ త్ర మ్---వృథగితిం విల్ఞానమిం దియాణాం 

గం 6 ల . టం నీదో వం దూరే పర్యటతః పుంనో గంధి పలమ్మృదర్శనాల్ ; తద్వల్ గుణివ్యతి రక డ్షైన స్య 

త్వర 8, 
Pp 

అధునా క్షానేనైవాత్యనొ దేవా వ్య ప్రిరిళ్య త శ్రుతిమాహ 

ప్యాదయాయతనత్వమణువరిమాణాత్వం ఛాత్యమనో ఒభిధాయి, తసై స్థిప 

'ఆ లోమభ్య ఆ నఖా గే భ్యః' ఇతి శ్రుతిః జ్ఞానేన సమ న్హశరీర వ్యావిత్టం దర్శయితీ 

శ్యర్థ 

తతై వ హొత్వంతరమాహ= 
(ఈ ర్ ' 

ప్రజ్ఞియా శరీరం సమారువ్యా ఇ త్యాత్మల్డాన యోః కర్హకరణభా పన వృఫ 



628 రత్న ప్ర ప భఛాభూపషి లే, ఛాంకర బ్రహ్మాసూ త త్రభాజ్వ్యే [అ. ౨ 

గమ్య తే, 'తదేషోం ప్రాణానాం విజ్ఞా నేన విజ్ఞానమాదాయేతి చ కరు 

శ్నారీరాత్స థగ్షజ్ఞానస్యోపదేశః, ఏత మేవాఖి ప్రాయముపోద్భలయతి 
ణ్ శ ౧ తస్తాదణురాక్తే త్యేవం GME ప్రూమః..- 

సూ, తద్దుణసార త్య్వాత్తు త్ర 

ద్వ్యూప బెళ ః ప్రా పాజ్ఞవల్ . ౯ 

తు బ్దః వత.౦ వ్యావర్త యల నైతేద _స్థ్యృణురాక్తెతి ఉత్స త్త 

శ్రవణాత్ , "సరనైవ తు బహణః ప వేళ శృవణాత్తాదాత్నో సాపదే 
ఆన ర 

కౌచ్చ పర మేవ బహ జీవ ఇత్వ్వు క్ర కం. పర మేవ చద్చ్రహ జీవ స్త 

ద్యావత్చరం బ్రహ తావానేన జీవో భవితుమర్హ్హ త్తి పరస చ 

బృహాణొ విభుత్వమావమ్నూ తం, తస్త్థాద్విభ్యువః. తథా చ “నవా వవ 

మహానజ ఆతా యూఒయం విజ్ఞానమయః _ప్రాాష్వి” త్యేనం జా 
శి డు 

es 

1 

జానశ కిం విజ్తానేన చవైతేన్యగుకోనాదాయ శేత ఇత్యర్హః. వశం హైతన్యగుణవ్యా ప్రి 

గోచరమఖిప్రాయమ్. 

అగ అశ్రాళ్తాణుత్వవిభుత్వశ్రుతినాం విరో ధాదప్రామాణ్య ప్రాప్తావణుత్వంబీవస్య 

నిభుక్వమోశ్వర స్యేశ్యవిరోధ _ ఇ ల్యేక బేశివమ్ దర్శితస్తం దూవయక. సిద్ధాం 

సూత్రం వ్యాచశ్త, -—తుశబ్ద ఇత్యాదినా, తస్తాదృ )వాఖిన్న త్వ్వాద్విభుర్థ వః (బృహ్మవది 

క్యనహనానున్భృహీలే శ్రు శులిన స్మృతీ అహఎజఎతథా చ సవా వష ఇతి. నిత్యసృర్వగత 

స్సణురిత్యా ద్యాః స్మా సా దాః వ లేన జీవస్య బ్ర, బి హా భేదజ్ఞా నేణు త్వాభావధథ స్తస్యాం 

తదిక్యన్యోన్యా శ, శయ ఇతి నిర స్త ప వధానే మహంచాశ్యానుగుణత్రు శుతిసృృతిఖిరణుత్యా 

“భావనిక్చయానంపరమ భేదజ్ఞానాక్ప) ధాన వాక్యవిరో ఖే గుణభూ తాణుత్వ శ శంతీనామా 

హధిశాణుత్వవిషయత్యకల్న నాద్దులే త్వ న్యార్థకల్ప నేతి న్యాయాదితి భావః. కించ 

సర్వ దేహవ్యాపి జె త్యానుభ వాన్యథానుప వత్త్యాఒనాక్వత్రు శుతయోజధ్యస్తాణుత్వవిషయ 

గువ దేశాత్ గుణద్వారా అస్య శరీర వ్యాపిత్వం గమ్య లే, తథా చ నవ్యావక 6 జ్ఞానమ్, 

జీవస్తు అణు ఇత్యణుత్వశు, త్యా సర్వతత్వ శు, లేర్విరో ధ ఇతి ఫూర్వః వము, 

వీచాంతేను= 
నా — 

తు; ఫూర్వవత్వ్యావ దక నై వాణున్టీవు సర్వగళశనై సవ బ్రవాణో జీవ 



పా. 3. ఉత్కా_౦ంతిగత్యధిక రణమ్. ౧౩. నూ. ౨౯. 629 

య కాజీవవిపయావిభుత్ట వాడా శో) కాస్వాశర్తాక్చ సమర్ధిఆా భ నంజ, 

న చాణోర్టీవన్య సక లశరిరగ ణా వేదనోపపద్యాలే. తక ్పంబంభాత్స్యా 

దితి చేన్న, త్వక్కంటక తోదనేఒపి సకలశరీరగనైవ వేదనా ప్రసజ్వేత, 

త్వక్క_ంటక యోర్హ్డి సంయోగ? కృత్చా్నాయాం తరచి వర్తతే, తషక్చ 

కృత్స్న శ రిరవ్యావినితి. పాదతల వవ తుకంటకతున్నా వెగనాం దతీల 

భంచే, న చాణోర్దుణవ్యా వ్పరువవద్యలే గుణస్యగుణి దెళ త్యాత్ , గుణ 

త్వమేవ హి గుణినమనా శ్రిత్య గుణస్వ పీంయేత. పృదీవప్రభాయాశ్చో 

ద్ర న్య్థాంతవత్యం వా్ట్రఖ్యాతం, గంభథో2వీ గుణ త్వాభ్యువగ మా తా 

(క్రయ ఏవ సంచరితుమర రత, అన్యథా గుణత్వవోనిప్ర పసంగాత తథా 

నో శం భగవతా చై వై్యైపాయనేన' 'ఉపలభా సను చుద్దంధం శేచిద్భూ 
నాడా అజురాడు 

త్వేనకథం-చీద ర్భవాదా చేయా? లౌకికన్యాయాందపీ తేషాం దుర్బల త్వాదితి మ త్వాహ 

న చాణోంరి" శంక తే_..క్ష్వగితి, యద్యణ్వాలత్త సంబంధస్వ త్వ గా హాని చేహ వ్యాపినీ 

వేదనా స్యా క్షర్లన్షితి వ, వనంగ ఇవి దూషయతి__నేతి, (మ్రసంగే న్యెష్టత్వం నిరన్యతి=-- 

పాదతల వవేలి. కస్తాడల్పముహతోన్స్ఫంయోనో న మహాద్వాష్ట పీ కంటక సంయోగస్య 

చెవావ్యా _ప్యృదర్శ నాల్ , తథా చాణ్వాత్త సంయోగ స్ట స వ్రచేక చెళస్థన వేతి చేహ వ్యాపీ 

'పెదనానువవత్సిి, న చ సిధ్రాం తే త్వగాత్ల సంబంధస్య నావీ శ్యాత్క_ంటకసంబంే 

దేవావ్యాపి పివేదన్యాపృసంగ ఇతి వాచ్యం. యావద్విషయనంబద్దా త్వక్ తావద్వా 

ప్యాత్మసంబంధస్తాప ద్వా ్వపి వేదనాహాతురి తి నియనూల్ , న చైవం విషయ త్వక్సం 

బంధ వవ త ద్ధైతురస్తు కిమాత్త వ్యాష్వ్యైతి వాచం. వేదనాహి సుఖం దుఃఖం తదను 

భవశ్చ నవై హోం చ్యాపకానాం కార్యాణామల్చము పొదానం సంభవతి కార్యన్యో 

పాదానాదిశ్లేపానుపపతే$. నవై మోం వ్యావకత్వమసీద్ధం నూర్యత_ వన్య గంగానిమగ్నస్య 

సర్వాంగ వ్యాపీదుః ఖనుఖానుభవస్య దురవ వ్నావళ్వాక్. 'యదుక్తం గుణస్యాపి గుణి 

విశ్షేవో గంధపదితి తన్నే త్యాహ---న చాణోరితి. గంధోశా శ్ర యాద్వెళ్లి ప్రః గుణత్వా 
ఇల మ ~ అ అల్లో న్ బ్ జగ ఇ wry జత ద్రూవవదిత్యత్రాగమమాపహ---తక్సా చ కృమితి. నచ (వఠత్యత బాధథః గంధస్య వ త్య 

దా చ గ అల a ల అ బ్ "ల్వేఒవి నిరా శృయత్వస్యా పృత్యథ త్యాల్ , వునా తాం తన రెణానామనుద్భూ తే 

స్పర్శా నాముద్భూశగం ధానామాగమ నాత్సు ఫటగంధోవలంభసంభ వక, అఆవయవాంతర 

వ, వెశాన్న సహసా మూల ద్ర, వ్యతీయ ఇతి భావః. ఫూర్వం వైతన్యస్య గుణశత్వ 

భావేన వెళ శృ వణాల్ తా దాత్త వ చేశాచ్చ, కథం తర్త జీవే అణుత్వవ్యవ దేశః; 



680 రత్న ప్ర భాభూషి. తే, శాంకర బ్రహసూత్రభామ్యే [అ.౨. 

“mI అ శ 3) యురనై పుణ రి, పృథివ్యా మేవ తం విద్యాదసోవాయుం ద సం క్రిత 

మితి, యది చైతన్యం జఉ్వస్వ సమ _స్తశ్ రిరం వ్యాను యాన్నా ణుర్జ వ 

స్సాస్టిత, మైతన్వ మెవ హ్యాస్య స్వరూపమ గ్నారివొప్ట్వ వ, కాళ), 

నాతి గుణగంణవి భాగ్ విద్యతే ప్రతి, 9 రిరపరిమాణతే(ం చ ప్రత్యా 

ఖ్యాతం, పారి శ హ్యూద్విభురై వః. కథం తర గ _ఫణు త్వాదివ్యపదెళ తతః 

ఆహా 'తద్దుణసార త్వాత్తుతద్భ్యపదెళ? వతి. తస్యాబుర్చెర్టుణా _స్తద్దుణా 

ఇచ్చా దషషస్సుఖందుః అమి త్యునమాదయః తద్దుణా స్సారః సృథానం 

యస్యాత్మనస్సంసారి తే సంభ వత స ఏ తద్దుణసారః తేస్టృ భావ స్తద్దుణ 
ళా “ 5 కా వాం —- a ను వనజ 9 

సారత్వము. న హీబు ర్లుణెరిినా కులస్యార నస్పంసాంత్వమ సిబి 

౦ హా కర్హృతభో_క్షృత్యాదిలతణం సం 

సారితమక ర్తురభో కుక్చాసంసారిణో  నిత్యము_క్షస్య సత ఆత్మన స్తస్తా 
_తృద్దుణసార త్యాద్బుద్ధివరిమాః ఇనాస్య వరిమాణవ్యాపదెళ్క, తదు త్కాం 

త్యాదిఫి క్చాస్యోతా్రంత్యాదివ్యవటేశో న న స్వత తథా చ “వాలా 

గృశతభాగస్య శతథా కట్పితస్వ త్కు భానో జీవస్ప వి జయస్సణానం 

త్యాయ కల్పతి ఇత్టణుత(ం జీవన్యో క్యా తేసైష్టన వున రానంత్య మాహా, 

తవైవ మేవ సమంజసం స్వాత్ య దెస్టవచారిక నుణుత్వం జీవస్య 

భ వత్చారమార్థికం చానంత్యం. న హా్య్యాభ యం ముఖ్యమవక ల్చెత నే 

వాధిధ ఈ థ్యాసనిమి__ 

Wy 
మి త్యాహ--యది ఛై ళన్యమితి. ఉత్సూత్ర, ౦ విఘత్వం వ వసాధ్యాణు త్వాద్యు శర్తళీ 

ము సేళ్ళ తద్వా స్టస్వ్యా గుణ్యాతాణుత్వం నిర స్తం నంవతి తస్య గుణక్వమసిష్ష 

కు పృదర్శశార్భ ౦ సూ శ్ ౦ వ్యావ సే కధమిత్యాదినా. ' అంతరావిజ్ఞానమనసీహృదిహీ” లీ 

చ ప్రశృళతా ముద్ధిరో్యగ్య శ్వా శ్తచ్చబ్దేన పరామృశ్య లే, బుద్ధిగుణా నామాత న్య ధ్యా 
సాదు త్వాద్యు 'ిర్నస్వతే అనంత్యశ్రతివిరో భాది త్యావా-_ తథా చేతి. ఆశార్యేకారణ 

ద్రువ్యసమానాధిక రణతయా తత్ర రమసీతి వొక్యస్య సో౭=యమి త్యాదివాక్యవదఖం డా 

ఛదార్భ త్వా దానంత్యం సత్యమణుత్వమధ్య స్తమిశ్యర్భ 5 ఉకం వై తదంగుష్టాధికర ఇ 

“పృతిపాద్య విరుద్ధము బైశ్యగతవి శేష ణమపిసక్షీత 'మిలి, వాలా గ్గ వాక్యమారాగ్ర వాక్యం 

తద్దుణసార త్వాత్ తస్యాః బుద్దేః గుణాః అణుత్వో ళా ఏంతిగ త్యాగతినుఖదు ఖా 
వయః తే గుణాః సారం వ్రథానం యస్య బీవన్య స స తథా తస్య భావః తత్త్వం 
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ఊచానంత్యమౌావచారిక మితి శక్రం విజ్ఞాతుం సరోోవనిషత్సు బ వో 
లీ 

త భావస్య ర పాదయిషిత కాక్. తథేతరనసీ నన్న ప్యున్తానే ' బు 

ర్ధుణేనాత్తగు ణే న మవైవమారా గమా్రొ హ్యవరో వి దృష్టః 9 

బుదగుణసంబం భేనె బారా గ మాత ఛా ని న వాత ధి రో లం (లీ, లం న న్వెనై త నా 

[ 

“వపోణురాతా చేతసా పెపతవర్నః ఇత్వ తావి న జీనసా! అువరిమాణ - తీ క్రిం భి 
త్వం శివ్యతె పరనై వాళ నళ్చాకం చ ప గావ్యాత్య జ్ఞాన పసా 

ఊడావగమ్య ల్యెన చ వృకృత కారత్ , జీనస్య్యావ చ ముఖాాణుపరి 

మాణత్యానువవ శ్రే తస్తాద్దుర్హా స్ట నత్వాభి ప్రాయమిదమణు త్ళవచనము 

bh 

| 

MOUS వా ద్రష్టవ్యమ్. తా 'పృజ్ఞయా నరనరం సమా 

రివ్యూ త్యేవం జాతయ శేష్యువీ 'శ్రేదోవ బే శే గో బుద్ధ కవ పాధిభూ 

తయా జీవశ్నరీశం సమారు హ్యాల్యేవం యోజయితన్యమ్. వ్యపచేళ 
ట్రీ 

మా త్రం వా శీలాష్ర త్రీకన్వ శరిరమిత్యాడివత్ . న హ్య్త్ర, త గుణగుణ్ 

విభాగ విద్భత బతు _క్షమ్, హృదయాయతనతవచనమవి బుద్దేరేవ 

చత్ఫ్యు నానద్దయ ము క్షం. త త్రాద్యం నిరస్య ద్వితీయం నిరస్యతి---౩ భతరస్మి స, 
ల్ని నక ¥ బుద్దేర్ణుకోన నిమిల్త నాత్మ న్యభ్యస్తాః గుణో భవతి తేనాతృ గుణేనాధ్య_పేగైవార్యాగ పరి 

మాణోఒపకృష్టృశ్చ జీవో దృష్టస్ప కత స్త నంత నీ వేత్యర్థ :. 'న చతుషా గృవ్యాలతే 

నాప్ పాదా నానైన్టరైవె నవసా కర ణా వా, జాన వ సాబేన విరుదన త్త స్ట్ సతస్తు త౦ యారు దై ది — 3 లా ల Gp ౨ అం ఏ 

వళ్ళే నిష్కు_ళం ధ్యాయమానుూ" ఇత్యుక్త్వా 'నపోఒణురా ల త్యుక్త$ వర వవ యది 

జీవ స్తథావ్యధ్యస్తాణు క్వమణుశధ్ధార్థ ఇ త్యాహ---జీవస్యాపీతి. యదుక్తం వృథగువచేశా 

గక 9 థ్ పా క్ త్ర వ ద ప ళ్ మై ఎతన్నగు కానై ఐ తనో దేహూవ్యా ప్తిరితి త్త్రాహ తథా వజ యేతి బుద్ధి! జై 

క్యర్గ 8. యది వై తన్యం వృక్షా తదా భీదోవచార ఇత్యాహ_వ్యవ దేశమాత్రం వేతి, 
గ =స్రి | ~ — వ ఇట ఇట శ = నను వై తన్యం గుణ ఇతి భేది ముఖార్యోఇఒస్తు నేత్యావహానవ్యా త్రే శి, నిర్ణుణళ్వ శు లే 

రిత్యర్థః. అన్యదపీ ఫూరో్యం క్షం బుద్ధ్యాద్యు పాధికమి త్యాహ---- హృదయే త్యాదినా. 

సత్రం దృష్టాంతం వివృణోతి---తేతి. అసత్త్వమిత్యాపాతతః అసంసారిత్వ 

మా పాద్యం శేషం సుబోధమ్. 

తస్తాల్ , తద్వ బ్రవ దేశ; అణు త్వాదివ్యవ దేశ, న స్వాభెవికు, ప్రాజ్ఞివల్ యథా 

ప్రాజ్జిస్య పరమాత్రన$ సగుణోపాన నేమ దహరాద్యుపాధివశాత్ అణుత్వాదికంవ్యప 

దిశ్య తే, తద్వదిత్యర్థ 8. 



632 రత్న ప్ర భాభూషి తే, శాంకరబృహానూ తృభామ్వే [అ. ౨. 

తదాయతనత్యాత్ . తథోత్కా_ం త్యాదీనామప్వు పా థ్యాయ త్తతాం 

వా ర rE ళా 3 Et మా అత రొ | చ తా ప్రతిష్ట లే ప్రకిష్టాస్యామిి తి, “సప్రాణమసృజతి తి. ఉత్కాాంత్య 

భావే హీ గత్యాగతో్యోరప్య భావో విజ్ఞాయ తే, న హ్యానపసృ ప్హస్య 

దేవోద్దత్యాగతీ స్యాతాం. వవముపాధిగుణసార ఆ జ్జీవస్యాణు తది 

క క న్ ద్ uD న! 
న్వప దెళ। పొజ్జనత్ , యథా తాకని వరమాత్మనస్పగు రాషరాపాస 

చేషరాపాధిగుణసార త్యాదణీయస్తాదివ్యపదేశః “అణియా౯ా వ్రీహే 

ర్వా యవాద్యాా మనోమయః ప్రాణశ రీరస్పరగంథస్పర్వరసస్పత్య 

కామస్పత్యసంకల్చ్పవో అల్యేవం ప, కార_స్తద్వత్ . స్యా దేతత్ యది 

బుద్ధిగుణసార త్వ దాత్మనస్పంసారిత్వం క ల్చ్వెత, తతో బుద్ధ్యాత్మన్ ర్భి 

న్న యోస్సంయో గావ సానమవశో గం భావీత్యతో బుద్ధివియో 7 సత్యా 

తనో విభ_క్షస్వ్యానాలమ్య త్వాదస_ల్తే మనం సారిత(ం వా ప్రసజ్వ్యేతే 

తత ఉత్తరం వఠతి. 

సూ. యావదె "త్త భావితె "చ్చన 
అప అప రిల 

దోసస్రద్దర్న నాల . 80. 

అన బన 5 2 నేయమనంతరనిర్దిష్టదోప ప్రా ప్పిరాళంక నీయా, కస్తాత్ ? యావ 

దాత ఛావిత్యాత్ బుద్జిసంరారాగస్య. యావదయమా తి సంసారీ 
- థి - 

భవతి యావదస్య సమ్యగ్గర్శనేన సంసారిత్వం న నివర్హతి తావదన్య 

బుద్ధ్యా సంయోగో న శామ్యతి. యావచేవ చాయం బుద్ధ పొధిసం 

బంధస్తావ దేవాస్య జీవత్యం సంసారిత(ం చ పరమార్థత స్తు న జీవో 

కిం. నను స్వతస్పంసారిత్వమస్తు కం బుధ్ధి ద్యు పాధి సెళ్యత ఆహ. యావ 

'జేవ చాయమితి. సమానో బుద్ది తా దాత్త్యావన్న$ః నను విజ్ఞానం బ్రహ్మ శన్మయోః 

నను ఆత్ర, న్యణుత్వాదిసంసారస్య బుద్ధ్యు పాధిక తే కదాచిల్ బుగ్ధ్యా 

వియోగే సంసారో న స్వాదిక్ళత ఆహా 

బుద్ధిసంయోగన్య యావత్ ఆత్మనః సమ్యగ్గర్శణేన సంసారో న నివర్తశే, 
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నామ బుద్ధ్యు పాధివరికల్పితస్వరాపవ్య తిశేశేణాస్తీ. న హీ నిత్యము _క్ట 
ను ] స్స ఒం స్వరూ పాత్సర్వజ్ఞాదళ్య రాదన్న బ్పతనో థాతుర్జి (తయో పదాం తార 

నిరూవణాయామువలభ్య లె *నాన్య్వోఒతో= స్తీ దృష్ట శాత మంతృ 
5 అధ్య యవ రి, ౨ Dn 0 విజ్ఞాతృ తత్త (మనీ అహాం బవ్లోన త్యాది ళ్కుతిళ అభ్యః. కథం 

పునరవగమ్యు తే యావ దాత, భావీ బుద్ధిసం యోగ ఇతి తద్దర్శనాది 

త్యాహ తథా హీ శాస్త్రం దర్శయ తి.“ ఛా యం విజ్ఞానమయః 

ప్రాణేషు హృద్యంతర్జ్యోతః పుకుషన్పసమానస్పన్నుఖౌ లో కావను 
సంచరతి ఛ్యాయతీవ "వేలాయతి వే” త్యాది. తత్ర విజ్ఞానమయ ఇతి 

బుద్ధిమయ ఇత్యేతదు క్షం భవతి. పృదేశాంతరే “విజ్ఞానమయో మనో 
ం నె వో | ఆక న లీ fm “ మమయః (ప్రాణమయక్చతుర్ర యశ ఎ ౧త్రమయః పతివిజ్ఞానమయస్య మన 
సం అద్య ల్ | న్్ ఆదిఖిస్పహ పా ఠాద్భుద్ధిమయత్వం చ తద్దుణసారత్యమెవాఖి ప్రాయ ఆ, 

యథా లోశే స్రిమయో దేవదత్త ఇతి న్రీరాగాదివ థానోబఒఖిథీ 
యతే తద్వత్ . “స సమానస్సన్ను భౌ లో కావనుసంచరితీతి చ లో కాంత 
రగమనేఒవ్యవియాగం బుద్ధ్యా బేర్ణర్శయతి, కేన సమాన _స్తమైవ 

Va ' € బుస్భ్యతి గమ్య లె సన్ని థానాచ్చ. తచ్చ దర్శయతి ఛా్యాయతివ "లేలా. 

యతివే” తీ ఏవతదు_క్టం భవతి_నాయం స్వతో థ్యాయతి నాపి చలతి 

ధ్యాయంత్యాం బుద్దా ఛ్యాయతీన చలంత్యాం చలతీవేతి. అపి చ 

మి థ్యాజ్ఞూనపురస్పరోఒయమాత్తనో బుద్ధ్యు పౌధెసంబంధపి న చ 

స్మా మీ జ లా a వింథాష్టిజ్ఞానస్య సమ్యస్థానాదన్య త్రీ నివృత్రిర_న్తిత్వతా " యావద్బ) 

విత తానవబోధ స్తావదయం బుద్ధ్యాద్యు పాధిసంబంధో న శామ్యలతి. 

వి కారో2.ణురిత్యర్థః కిం న స్యాదిత్యత అహ పృ దేశాంతర ఇతి. విజ్ఞానమయో 

బుద్ధి వృ చుర ఇత్యర్థ 8. శేన సమాన ఇ త్యౌ కాంతమూయామితి శేషః. శ్రుతిబలాద్బు ద్ధేర్యా 

వత్సంసార్యాత్య భావిత్వము క్షం, సతి మూలే కార్యస్య వియోగాసంభవాచ్చేతి యుశ్త్యా 

ప్యావా---అపీచమి శ్యోతి.నమ్యస్థానా- చేవ బుద్ధ్యాది బంధధ్వంస ఇత్య త్ర, శ్రుతిమాహ--- 

తావద్భావిత్వాన్నో క్తదోప3. తత్ కస్తాత్, తద్దర్శనాల్ చేహావియోగేఒపి తస్య 
॥ ల - a | బుద్ధిసంయోగన్య “స సమానః నన్నుభౌ లోకా వనునంచరతి” ఇత్యాది శ్రుత" దర్శనా 

దిత్యర్ల 8. 

yu Rn 
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దర్శయతి చ వేదాహ మేతం పురుషం మహాంతంఅదిత్యనర్లం తమసః 
పరస్తాత్ త మేవం విది త్వాతిమృత్వు మేతి నాన్యః కుంఖా విద్య లే_య 

నాయి తి. నను సుషు ప్త స్త ,శయయోర్న శక లె బుద్ధసంబంధ ఆత్మ 

నొ ఒభ్యువగంతుమ్ “స సతా సామ్య తదా సంపన్నో భ వతి స్వమవీతో 

భవతి” తి వచనాత్కృృత్స్న వి కార ప్రృళ యాభ్యుపగమాచ్చ తత్క_థం 

యావదాత భావిత(ం బుద్ధిసంబంధ న్వేత్య శ్రాచ్యలె. 

జస అస అద అడ ఇ గరా పుంస్త్వాదివత్తస్య సతో భివ్య క్తియోగాల్ .౩౧. 

యథా లోశే వుంస్తాదీని వజాత్తనా విద్యమానా న్యేవ 
చాల్యాదివ్వనువలభ్యృమానాన్యవిద్వమానవద ఖి ప్రేయ మాణానియాన 

చా దెర్యావిర్ళనంతి, నావిద్ధమానాన్యుత్పద్యం తే వం డాదీనామవి 

తదుత్ప శ్రి ప్రనంగాత్ , ఏవమయనువి బుద్ధిసంబంధ శ్ళక్వ్య్టత్మ నా విద్య 

మాన సవ? సుష ప్ప వ్ర భయ యోః పునః వప్రబోధప్ర, ప సవ యోరానిర్భవతి, 
వ ఏవం హ్యాతద్యుజ్యతే, న వహ్య్యాకస్నకి కస్య చిదుత్స _ర్రిస్సంభవశి 

అతిపసంగాత్. దర్శయతి చ్ సుషుప్వాదుస్టై"నమవి ద్యాత్ర కటీజసద్యాన ఆ వం థి లా ఖి 
దర్శయతీతి. మృత్యుమ ల్యేతీశత్యన్వయ:. ఆదిత్యవర్ణం స్వ ప్రకాశం రమసః పరస్తాదళ్ఞా 
నాస్ప ఎ్రప్టమిక్యర్ణ యావదాత తభ విత్వస్యాసిద్ధిం శంక తేననిష్టతి. సుషుప్తా బుద్ధి 

నశ్తేష బ్ర, బృహూసంవ త్రిర్న స్యాక్స) యే తత్స త్తే వవ, ప అయవ్యావా రిత్యర్థః 

ప స్థూలసూత్తుత్మ నా బుజ్జేర్యావదార, భావితషమ స్పళ్యాహ-- సుం స్ట్వేతి, 

ఫుంస్తష్టం నేతకు ఆనివదేన శ శ త్ర్వాది గ గృహం, అస్య బుద్ధిసంబంధ స్యేత్యర్థ 8. స్టా సె 

 బీజాత్ర సా సతో బుస్థ్యా దే వ్రబో ఛేఒభివ్య క్రిరక్యత్ర, శ్రుతిమాహ--దర్శయలీతి, న 

విదుంత్యవిద్యాక్క కటీససద్భావో కః తే వ్యాన్రూదయః పున రావిర్భంతీత్యభివ్య కః 

విరేశ 3, 
® 

నను సుషుప్తౌ బ్రహ్మసంపత్తి కార్య నాశ యోరభ్యువగమాల్' న బుద్ధిసం యోగ స్య 
యావదాత్మ భావిశ్వమిత్యతే ఆనా. 

యథా ర్య పుంస్త్వాదే॥ సత నీవ యావశే౭భిన్య క్షి, తద్వల్ తస్య బుద్ధీ 

సంయోగాదేః షుపౌ సూక్షుత్మ నా సత ఏవ అఫివ్య క్షి సంభ వాల్ యావదాక 

భావిత్వం న పిరుధ్యత ఇత్యర్థః 
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కారితమ్ “సతి సంపద్యో న విదుస్సతి సంపక్సా నమహ 9తి 'త దహ 

వ్యా ఘా వా నీంహో పే” త్యాదినా. తస్తాల్సిద్ధ మేత ద్యావ దాత్మ భావీ 

బుద్ధ్య్యాద్యు వాధిసం బంధ వ్రత, 

సూ, నిత్యాపలబ్యృనుపలబ్లి 
య యు 

ప్రసంగో ఒన్యతోరనియమో వాన్యథా. ౩౨. 
తచ్చాత్త న ఉపాధిభూతమంతఃకరణం మనో బుద్ధిర్విజ్ఞానం చి త్త 

మితి చానేకథా తత శ్రత త్రాభిలప్య తే, కంచిచ్చ వృ్తి కనిన సంళ్ 

యాదివృ త్హికం మన ఇత్యుచ్యతే, నిశ్చయాదినృ త్హికం బుద్ధిరితి. తశ 

వం భూతమంతః కరణమవశళో గమ _స్తృత్యభ్యువగంతవ్యమ్. అన్యథా వ హన 

భ్యుపగమ్యుమా నె తని సనన్ ప్రవలబ్ధ్యనువలస్టివ్ర సంగ స్ఫ్వాచాల్నెంద్రి, 

వేం. బుదిసద్నా వే మూనమావా నూత కారని క్యేతి, “మనసా హవ ధి Me 
పశ్యతి, బుద్దిశ్చ న వివేషతి, విజానం యజ౦ తనుప్తై చేతసా 'వేదితవ్య$, చితం చ 

థి లబ లా దు లాం 
వకయితవ్యం చేతి తత, తత శ్రు శువివు మన ఆనివదఐ *చ్యం తావద్భుద్ధి ద్రవ్యం 

ప్రసిద్ధమిత్యర్థ 8 కథ మేళ సహ్య సవా క క్రి సత్రాహా---క్వచిన మ్చేతి. గర్వవృ త్తికోఒనాం 

కారో విజ్ఞానం చిత్స) ధానం స్థ్ర్రలప్క, ధానం వా చిత్తమతృపి దృష్టష్యం, యద్యవ్ 

సాక్షీ ప్ర త్యవ,సీద్ధమంత$కరణం గ్రుత్యనూదితం చ తథాపి (వశ్యతశ్రుత్యోర్వివదమానం 

వృతి వ్యాసంగానుపవత్త్యా త తృాధయాతి-__త చ్చే త్యాదినా, న్యూత్రం యోజయతి-_ 

అన్య శతి. పం చేంద్రియాణాం వంచవిషయనంబం భే సతి నిత్యం యుగవత్పంచోవలబ్ల 
థి యస్ఫు్యుః, మనో2తిరి క్షసామ; ్రాఫన్స త్త్వ్వాద్యదిస త్యామప్ సామ గ్ర్యభ్రమువలబ్ధ్యఖావ స్తర్హి 

నను బుద్ధ ్ యృవరపర్యాయాంత8 కరణే కిం వమాణామ్, యత్స)యు కః సంసార 
స్యాదితృత ఆనా. 

ఇదమంతః కరణమవశ్య్ళమభ్యువగంతవ్యమ్. అన్యథా, అనభ్యువగమే సక్వేఫా 
మింద్రియాణాం స్వస్వవిషయనన్ని ధానదశోయాం నితోవలబ్ది వ, వుృసంగ$ యుగవత్సర్వ 

విషయోవలబ్ధి (పృసంగః, మనోవ్యతిరి కృజ్దానసామగ్ర్యాః సళ్యాల్, యది సత్యామపి 

సామగ్రా గం ఫైనాభావ తపా ని త్యానుపలస్టీ ప, ప సంగ) క స్యాప్యుపలస్ధిర్ను స్యాత్ , 

అథవా వీకసో్యోవలబ్ధిమిత రేషామను పలబ్ధిమిర్భ కా క్టైనసామ గీ మధ్యే అన్య త రస్య 
ఆత్మ నక ఇం చ్రియన్య వా నియనుః శ ద ప తిబంధోజంగీక్ర _ర్ర్హవ్యః, సన నంభవతి, 
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యవిషయాణాముపలప్టినాధ నానాం సన్ని థానె సతి నిత్య సవా పలి! 

ప్రస జ్యేత. అథ  సత్యపి హీతుసమవ థానే ఫలాభావ స్తతోఒకి 

చెత న చైవం దృశ్యతే. అథ వాన్యతర 

స్యాత్మేన బ్రంద్రియస్య వా న్ తిబంధో ఒభ్యుపగ ంతవ్యః. నబాతేన 

శృ క్రిపతిబంధస్పంభ వతి అవి క్రియ త్వాత్ , నాపీం ద్రియస్య, నహీ 

5 వతిబ భత చ సాావ థానానవథానా ఫెష్టమువలబ్న చ్చక్తి ప్రతిబ థె శ తస్తాద్వ వివ థా నవథానాఖెప్ట పలబ్దకను 

సై వానుపలబ్ది ప్రసంగ ఇత్యర్థః. అతః కాదాచిత_ో-పలబ్ధీనియామకం మన వీష్టవ్య 

మితి భావః. నను సత్యప్ కరాన్నిసంయోగే దాహ కా దాచిత్య_త్వవదువలస్ధి కాదా 

చిత్క_కష్టమస్తు కిం మన సే త్యాశంక్యాన్యతేరనియ మో వే ల్యేత ద్వా్య్యాచ ప్రే--అథ వేతి, 

సత్యాం సామ్యం నితోోవలబ్ధిర్వాం/ కార్యాన్యతరన్య కారణస్య కేన చిచ్చ కి 

వ్రతిబంధనియ మో వాంగీకార్యః, యథా మణినాస్నిశ క్షి ప తిబంధ ఇతె వా కారార్థ్య, 

అస్తు పృతిబంధ ఇత్యత అవా=న వేతి. న వేంద్రియన్యైవాస్తు శక్తి ప్ర తిబంధ ఇతి 

వాచ్యం వ్రతిబంధకాభావాలే , నచ దృష్టనామ(్భ్యూం స త్యామదృ్భష్ట్య్రం శు, తెబంధక 

మితి యుక్తం అతి ప్రసంగాల . న చ వ్యాసంగ; ఎ్మతిబంధక 8 మనసో౭సశే వఠస్వా 

సంభవాల్, తథాహి రసాదీనాం సవోవలబ్ధిప్రాప్తా రసబుభుత్సారూపో చ్యానం 

నోరూ పాద్యుపలబ్ది ప్ర తిబంధకిో వాచ్యః న చ గుణ త్వా ద్రూవ 

కతాత నోజసంగనిరుణకూటస్తస్న గుణిత్వాయోగానన నీవ గుణిల్వేనై ప్రవ్యమితి 
తూ ద థ లి దా య్పి 

వద్దుణ్యా శ యక 

హాసంగానుపవత్వా మనస్సీద్గిః  వతదఖిపేతో్య్యివసంహరతి---తస్తాదిలి. అవధానం 
సన్ యు ల సధ a) థీ జాలీ న థా 

శే 5 క ఫ్ అర ఆర్టీ ఇటో నొ 

బుభుత్సా, న చానిచ్చతీ =_పీ దుర్హ ౦ంధాద్యుపలంభన్న బుభఘతో నవలబిన్ని నియామి వెలి 

వాచ్యం, అనేకవిషయసన్ని భధ కరచిదేవ తస్యానియామక త్వాంగీకారాత్ , యేషాం 

మతే ఫునరి్భాదీనామాళ్య ధర్మత్వం 'శేషాం మన వీవ దుర్ధ్శ భమితి మంశవ్యం. ఇవ్చాది 

ధరి జై వాత్య నా వ్యాసంగో వపక్తేక. సంప్రతి వ్యాసంగస్య మానస ల్వే శుతిమాహా=- 

నిర్గర్శక ఆత్మని శ శ్చీరభావాళ్. నాపీంద్రియస్య, శ శ్తేరాంకరత్వేన తద్ధర్శళ్వా 

యోగాత్. తస్తాద్వా గ్రసంగస్థ లే ఇనైల్బవ నియామిశా. తస్యాశ్చ మనో ధర "త్వేన 

తదన్యథాను పవత్స్యా “కామః సంకల్ప? ఇ తది శు త్య చ సిద్ధమంత $కరణమ్ 

కత్ప)యు క్షక్చ ఆత్మన్యణుతా సదిసంసార ఇతి. తస్తాదౌ పాధికాణుత్వశ్రుత్యా | 

చా స్తపసర్వగతత్వశు తేర్విరో ధ గతి సిద్ధమ్, 
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పలద్ది భవత_స్తన నః. తథా చ శ్రుతిః “అన్యత్ర మనా అభూవం నాదర్శ 

మన్య త్ర మనా అభూవం నాడ్రామ' మితి “మనసా "బ్యాన పశ్యతి 

మనసా శృణోతి తి చ. కామాదయశ్నాస్య వృ_త్తయ ఇతి దర్శయితి 

“కామస్న్పంకలో విచికత్చా శ్రద్ధా క్రద్దాభృ తర ధృతర 32 ర్భీరితే త 

తత్సర్వం మన నవి తి, తస్తాద్యు క్ష కమ త్తద్దుణసార తా _త్తోద్య రిప 

'దెళ ప్రతి అతి బ్ర యోదశాధికరణమ్ 

సూ, కర్తా న స్తర్ధవత్తల . 38. 

కరా చాయం జవస్స్య్యత్, ల్? శాస్త్ర త్వోల్ ఏవం 

వ జ 2 ల వెం గ్ర చారీ జ ఎఇ తథాచేతి. న శేవలం వ్యాసం గాన నన్నీ ద్ధిః కింతు కామాద్యా శ, య త్వేనాపీ శ్యాహ 

కామాదయశ్చేతి. బుబే$ పొమాణికతొ a కిఫలమాపవహా---తసాది తి, 
థు Uy) —0 — 

ఇతి ఈ, యోదశాధిక రణామ్. 

సయ oy క విప 33, వీవమాత్ర న్యణు త్వా ధ్యానో వ్యా స్వాభావికం మవాత్తవం స్థా 0 

సంప్రతి తతో బహిస్టం కర్తృత్వం సాధయతి--_-కరాశా స్రైళ్టవత్త్వాదితి. స నిత్య 

ద్యూపో మహానాతా కర్తా న వేత్యసంగత్వశ్రు శుతీనాం ఐభ్యాదెశ్రు శురీనాం చ వివ ప్రతి 

వత్తా సంశయ ముద్దిక ర్త ల్వేనై వ ఏ ధ్యాదిశా స్త్రీ పవ వశ్తేరకరా గతి సాంఖ్యపక్ 

లి 
[ 

ప్రాప్తా సిద్టాంతయన్నేన ఈ రద్దుణసారతోక్యాత ని క రృ త్వా థభ్యాసస్యాపీ సిద్ధ త్వా 

క్పునరు_క్రిమాశంక్య సాంఖ్యవతు నిరాసార్థ మాత్శని కర్తృ త్వా భ్యాసకల్పనాన్న పున 
రు కిరి త్యాహ---తద్దు ణేతి. అధికార; ప్రసంగ వస్తుతో *2.సంగత్వమవి ద్యాత; క్ల ర్త 

త్వమిత్యసంగత్వక ర్త ఎవ శ్రుతీనామవిరో ధో శే; కర్త త్వవిచారాత 'కాధికరణ త్ర 

ఇళ్థం చ అణుత్వం వరాణుద్య సర్వగ తత్వం స్వయంజ్యోతిష్ట్వైదివత్. బహిష్టం 

మో ళా ఊడ వీ జ్ పృతిహ్థావితవ్. అధునా తతో బహిష్ట్రం కర్తృత్వం బుద్ధిక ర్త సత్వవ్యా సేభేన సాధయ 

త్రీ త్యాంతరబహిర్భావసంగ 'త్యేదమాహ_ 

ఆత్ర తద్దుణసారక్వనై గవ ప్రపష్బానాత్ అత్ర, మిథః శ్రుతః విరోధపరి 

పహారా న విచారయితద్యా; కిం తు అత్మనః కర్హృత్వాక ర లేషుశ్ శ్ కిం బుద్ధిః క్ట త్రీ 

ఊత జీవ ఇతి సంచేపా, వరిణామి త్వాల్ బుద్ధిరితి ఫూర్వః వత;, సద్ధాంకక్త-. 

ఆశ్తెవ కర్తా న బుద్ధిః కుతః, కర్తుర ే క్షీతో పాయబోధకవిధిశా స్తస్య అర్ధవ త్వాల్ . 



688 రత్న వభాభూపితే, శాంకర బ్రహ్మసూత్రభాజ్యే [అ ౨. 

‘ ఇల్ల TCD క ఉద జ య జేత జుహుయాద్ద ద్యాది తవం విధం విధిశా స్త్ర మర 

అన్యథా తదనర్థకం స్యాత్. తద్ది క ర్తుస్సతః క నని సముపనికతి న 

చవాసతి క eu కదుపవద్యలే' త థేదమవి శాస్త్ర 

సూ, ఎహారోపే నాల్. SIE 

ఉతశ్చ జీవస్య న _ర్హృతష్షంయ యజ్జీన క్రి 

వివోరమువదిశతి “స ఈయ లెఒవృుతో యత్ర కామి మితి" న్నే శరీ 
యథా కామం పరివ రతి బ్రతి చ, 

నూ. ఉపాదానాల్. 8౫. 

వ్రత వ్వ్బాస్య న _ర్హృృత(ం యజ్జీవ ప్ప శ్రి యాయా మేన కరణానాము 

యస్య పొదనంగతి3, శ్రుతీనాం వా మమా వారో తరవత యో; 

ఫలం, యద్వా, త్ర పూర్వమే బంధఛా భ్” వాచ్బాస్త్ర స వైయర్థ్యం ఫలం, సీద్టాంలే 

క్ర ద్ర కదిసంబంధన త్తసచ్యా స్తై స్తార్ధవ తి భేద$ నను బుద్ధికర్త ర్హ'క్వేన శా స్త్రార్గ వక్త 

ఇన్తు కిం జీవక్ష రే త్వన కత్రాహ=కద్ధికర్తున్నత ఇ ఇతి. దుయేదం కర్తన్యమిని బోద్ధ 

సమర్థ స్య. చేశననై గవ కర్తృత్వం వాచ్యం న త్వ'చేశనాయా బుద్ద. కిం చ భోక్త 

రాత్ర న ఏవ కర్తృతా వాచ్యా శా స్త్రఫలం వ్రయోకక్షరీతి న్యాయాదితి భావః, 

36. సంధ్యం స్థానం న్వప్నః అమృతః స ఆశా య్షోష్రమోయతే గచ్చరీతి 

విజోరోవ దేశాదాళ్తా కర్తా ప్రాణాసాఃం మభ్య విజ్ఞానేన బుద్ధ్యా విజ్ఞానసమర్థ స్థమింద్రియ 

బొతమాదాయ శా ఇతి ప్రాహన్ల న ్భహీత్వా వరివ న గ్రత ఇతి, 

ఏం, ఉపాచానక్త రృ్భత్వమాత్యనః, అక రృ శే ఉపాదానానుపవతేరితిభావకి 

యది బుద్ధిః కర్త. ఫలభో కా చా త్యుచ్యేత, తర్హి తాద్భృశవిధిశా, స్త్ర మనర్భ కమావ 

'చ్యేత, అతో న శేవలబుద్దెః కర్తత్వమ్, అపి తు ఆక, న ఇతి. 

కిం చ= స్వే కరన యథాకామం పరివ ర ఇతి జీవ వృకరణే స్వప్నావ 
స్థాయాం విహారస్య సరచరణస్య ఉవచేశాల్ , ఆక రుః సంచరణాయో గాల్ అక్ష న్య 

కర్త ల శ్వోమితృర్థ రం 

కిం చో ప్రాణానాం పిళ్లా నేన విజ్ఞానమాదొయ” ఇ త్యాత్మ నోగ గృవాణశ క్ష్య 
పౌదాన శృవణాల్ , అకర్తురుపాదానా యోగాల్ అత్త న్య కర్తృత్వమిత్య్థః, 
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పాచానం సంక్ రయతి కళ చేషూం (ప్రాణానాం విజ్ఞానన విజ్ఞానమా 

దాయి” తి 'ప్రాతాన్ట హీ ల తి చ. 

సూ, వ్య్వపచెశాచ్చా క్కృయాయాం న 

చేన్ని నైశ విపర్ణయః. 5౬, 

ఇతళ్చ జవస్యు క రతం, యదస్వ లౌ కికీషు వై డికీషం చ 

క్కియాసు క క్ర _ర్హృత్యం వ్యపదిళ్ తి వస్త మ్ విజ్ఞానం యజ్ఞం తనువే 

కాణి తను లేవీ చే తి. నను విజ్ఞాన శబ్దో బున్ధా సమధిగతః "కథమనేన 

దేవస్య కర్తృత్వం సూచ్యత ఇతి, నేత్యుచ్యకే. జీవనైఏవై పనివ్దేశ్ 

న న బుద్దేర్న చేజ్జీవస్య స్యాన్ని చేశ విషపర్యయస్స్పా ఇద్వకానే నేత్యేనం. నిర 

జేక్య్. తథా హ్యన్య త్ర బుస్ధివివమోయాం విజ్ఞానళ బ్దస్య స్య కరణవి. 

భి నిని శ్ దృళ్వ ల కకేమార పాణానాం విజ్ఞాశేన విజ్ఞానమా 
గ 

చాయ్ తి వహ తు “విజ్ఞానం యజ్ఞం తనుతి ఐటి || స శ్లృసామానాధి 

కరణ్యని స్టేళాద్భుద్ధివ్య తిరి క సైకివాత్మ నః క _ర్హృత(ం నూచ్యత త్య 

షః. 

అ త్రాహ=_యది బుద్ధిన్యతిరిక్నొ జీవః కర్తా స్వాత్సస్యతం త్రస్స 

నియం హితం వైవాత్తనో నియమేన సంపాదయేన్న విపరీతమ్. విప 

3౬. విజ్తానళబ్లో జీవస్య నిర్లేశోన చేత్తదా ,పృథమానిర్దేశాద్విపర్య్వయ$ 
వా ద అ జావ యం య 

కరణద్యోతికృతీయయా నిస్చేశస్ప్యాల్ , తస్తాదివా శ్రుత” నుత ఇత్యాఖ్యా లేన కర్తృ 

వాచినా విజ్ఞానపదస్య సామానాధికరణ్యని'్దేశా తి) యాయామాత్మనః కర్త ఎత్వం 

సూచ్యత ఇతి సూత (శ్ర ₹"మ్యయోరర్ణ 

3౭. సూస్రంకరమవతారయతి__అశ్రాహేతి. జీవస్స ఏతం తృ శ్చేదిప్ట మేవ 

కుర్యాదస్వతంత్ర, శ్చేన్న కర్తా “న్వతంత్రః కన్తే తిన్యాయాదిత్యర్థ:. నత్యపి స్వాళం ల్యే 

అవ్ చ= 

విజ్ఞానం యజ్ఞం తనుతే” ఇత్యాది లౌకిక 'వె దిక శ్రీ యాయాం విజ్ఞానశబ్బ 

వాచ్యన్యాత్మ న కర్తృత్వవ్యవ దేశాల్ యది విజ్ఞాన శబ్దో "షద్ధిపరః జీవవరో న 

చేత్, తర్హి నిన్దేశవివర్యయః స్యాత్; బుచ్దే? కరణ త్వేన విజ్ఞానమిలి కర్త త్వనిర్ణే 
శస్య విజ్ఞాచే నేతికరణత్వవిపర్యయ; స్యాదిత్యక్థ 84 

Cy | 



రీతమవీ తు సంపాదయన్ను పలభ్యలే, న చ స్వతం త్రస్యాత న ఈద్భశీ 

వ్రవృ త్తిరని నియమేనోపవద్యుత ఇత్యత ఉత్తరం పఠతి. 

సూ, ఉపలబ్దీనద నియమః, 52. 

యాథాయమాక్తొ త్రో పలి వ్ర తి స్వతం శ్రొ, వా. ప్యునియ మే సెష్టమ 

నిష్టం చి వజ లభ తే వవమనియమేనై 'పెష్టమనిస్ట్రం చ సంపాదయిష్వుతి, 

సలద్ధావప్యస్వాకం శ్రే, త సముపలబ్థి' హేతూ పాదానోపలంభాదితిచేన్న, 

విషయ వ చశల్పనామా శ్రే, తవ ప్రయోజన త్యాదుపలబ్దిా బాతూనామ్. ఉప 

లబ్ద” త్వనస్యా సేకుతమాత్శన శై శ్రైతన్యయోగాగ్ అపి చార్థ క్రియా 

యామపీ నాత్వంతమాత్మనస్పా తం త్రమ స్తీ చేశ కాలనిమి లేపా 
న! 

ద్క 

ఖా 

వేశ ళ్యాత్ . నచ సవాయా సెతుస్య కరః క_ర్భ్భత(ం నివ ర్రశే. 

భవతి ప్యాధోదకాద్య వేవస్యాపి పక్షుః పకృత్వమ్, సహా కారివై 
. 3 _ చిత్రా 5 చఎప్రాని ప్రార క్రీయాయామనియ మన వ్రవృ్తి రాత్తనో న 

విరుధ్వ ఆ. 
ను. 

కారక వై చిత్ర్యాదనియతా ప్రృవృ త్తిరితి సూట్రైణ పరిహరతి...యఖీతి, దృప్పాంతా 

సంప చ,లతిపత్మ్యా శంక తే ఉపలబ్దావపీతి, రజ్షరాదీనాం మె వై తన్యేన విషయసంబంధా 

క శ్నోక్స సంబంధ పలస్ధై బాత త నశ్వెశఠన్యన్వ్ట భావ త్వేన గాషకంర్రద్ద్రక్రాంకగ 

5 త్యాహ- నేతి. నన్వాత్తా విషయనస౦ంబంథఛాయ కరణాన్య శీ క్ష లే చేత్కథం 

స్వతంత్ర, ఇ త్యాశం క్యావా---ఆపి వేలి. స్వాతం త్యం నామ న స్వాన్యానే పేక్షక్య 

మోశ్వర స్యాప్ ప్రాణికర్గా శుక త్వేనాస్వాకం త్య ప, వ సంగాణ్ . కింతు స్వేకరకారక 

ప్రయోజక క్వే నస కారకా స్రేర్యత్వం స్వాశంత్ర్యం తేన న్వకంత్రో౭వి జీవ ఇష్ట 
సాధనత్వ భాం త్యానిష్ట సాధనమప్యనులిష్థ తీత్యనియ తా వవృ్సిః. స్వాతంత్ర్యం 

(Uy 

'చేశ్యవిరుద్ధమి క్యర్ణ 8+ 

నను స్వత న్హ్రస్యాత్మనః కర్త ఎ వటెనిష్షం న కుర్యాత్ ఇష్ట మేవ కుర్యాదిత్యశ 

ఆహా 

యద్వదుపలశ్రౌ స్వతంత్ర స్యాళ్యా ఇష్ట్రనునిష్టం చోపలభశే, శద్వల్ 

ఇవ్వమనిన్షం చ సంపాదయతీలి అనియమ ఇశ్యర?. 
అ ల గ్గ 
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సూ, శ క్రివిపర్యయాల్ . ౩౮, 
—— 0 

ఇతళ్ళ్చ నిజ్ఞానవ్వతిరిక్తొ జీవః కర్తా భవితుమర్ష్శతి. యది పున 

రి(జ్ఞానశొబ్దవాచ్యా బుద్ధి రేవ క్ర శ్రి స్యా _త్పతళ్ళ _విపర్యయస్స్యాత్ 

కరణశన్ _క్రీర్చు రన్స్ యత క్ర రశ [ క్రక్బాపద్యేత. సత్యం చన బుద్ద 

క_్రర్తృళకా కస్య ఏవాహంవ; వత్యియవిషయత్వమభ్యువగంతవ్యమ్, 

అహం కార పూరి కాయా వవ పృవృ త్తెస్పగళష్షిత్ర దర్శ ాత్ , అహం 

గచ్చామ్యహమాగ చ్యామ్యహంభుం జే సాంవిబామిోాతి చ. తస్యాళ్చ 

క_ర్హళ _క్షియుక్వాయాస్స ర్వార్థ కారి ణ్యా స్ప ర్వార్ట కారిక ర ణమన్యత్క_ల్ప 

యిత్యవ్యుమ్, శక్తోఒవి హీ సన్కర్తా కరణముపాదాయ [క్రియాసు 
అ wa నా రా ఒల్త దృవ_ర్తమానో దృళ్ళ తే. తతశ్చ సంజ్ఞామా త్రై, విసంవాదస్నా న్న 

వస్తుభేదః కశ్చిత్ , కరణవ్యతిరి కృస్వ కర్తృ త్యాభ్యువగమాతీ , 

'యోఒవ్యయ మౌపనిష దాత్మే 

వదిఖష్లో వేదాంలేషు “ఆతా వా అరే 
౬ ం — 

నిడి థార్గసీతవ్యుస్పోఒ నేష్టవ్యస్స విజి హు / 

-క రీతి. బుట్టే! కరణ 
హూ---సత్యాం చ బుచేరితి. 

య 

౨౮ జీవస్య క్ రృ ల్వే మచమూత్ర(ంతరారం నూ 
జాం యి 

శక్టివిపరీతా కర్తృళ_క్రిస్స్యాది త్యర్గ 8. తత్వ కిం త 

యో౭_హం ధీగమ్యస్స కర్తా న నీవ జీవో యదత్తదసేక్షితం కరణం తన్మనఇతి జీవ 

ర ౫త౦సిదిరి వం, కర్తృ ఏసిద్ధి తి భావ; 

౨౯. జ్ఞాన సాధనవిధ్యన్యథాను వవ త్త్యై ప్యాత్మన 8క ర్త ఏం వాచ్యమ్ త్యాహా 

సమాధీతి. ము_క్లిఫలభో క్లరేవ తదు పాయసమాధిక ర్హ తం యు కమ్ అన్యథాత్యనో ఒక 

ఇతశ్చాత్యన నవ కర్తృత్వం న బు స్థం త్యాహ--- 

బుబ్దేః కర్తృ ల్వే కరణశ "కవిపర్యయాల్ కరణళ క్షిక్షీయీ తేతి యావత్. 

జ్ఞనసాధావిధ్యర్యథ్రా నహాత్త్యా ఆత్మ న$క రం స్వీ కార్య మి త్యాహ== 

అక్క నో2.క్ష రే క్వ “అతా వా ఆశే దృష్టవ్యః' ఇత్యాదా విహితస్య 

బ్రవానె సామ త్కారసాధనస్య సమా ధేరభావన వ సంగాకో అక్కనః కర్త ర్త సృక్వసిద్ధిక. 

dl 



ఏవం తొవ నవ్యా ర్త వత్వ్వాదిి స్తా తుభిః క వ. Mee 

కశ్రతై శన కాస్తార్గనర్వా లిన తుభిస్సా (భావికంక 1 ర్హృత్యను మపవాద 

టూత్న్వథొ వాదిత్యేవం ప్రా వ బభూమ న స్వాభ"వికం క_ర్భృత్య 

మాత క'సన్సంభవత్యనిర్లో జ్ ప్ర వసంగాత్ .కర్త _రృత్యస్య భావ త్వేవ్యిత్త నో 

నక es , అగ్నోరివొస్త్యూత్ _ నచకర్షృత్వాదని 

స్యా గి పురు పార్థ సద్ధిః క్ర _రృృత్వస్య దుఃఖరూపత్యాతి . నను 

మదే క? _ర్భృత్వశ క్వ క _రృత్వ కార్యపరివో రాత్పురు పార్ట నె గ 

త్స తి, తత్పరివారశ్చ నిమి త్తవరివారాద్య థాగ్నార్టహనశ_క్టియు క్ల 

రల బు స్టేరప్యభో'శ్త్ర కాక కర్తృళ్వాయోగాత్సమాధ్యఖవ్యప సంగ ఇక్యర్ణ 8-- 

ఇతె చతుర్ద శా ధిక రణమ్, 

౪౦. యథా చ తమేభయిథా. ఉక్తమాత్మనః కర్త ఎతవ్రమువజీవ్య సంశయ 

పూర్షవకూవావహనీవం తావదిఆ స్యదినా, సాంఖ్యనిరా సేనాత్యన॥ కర్త ఎల 

సాధితే బొాధకాఖఫా వాత్తశ్చత్యమితి మానూంస కాదివతుు ప్రాప్తః న చాసంగ త్యాగ మేన 

బాధ అహం కశ్తేత్వనుభవసహితక ర్త క్ష్షితు శుతిబలేన తస్యాగమస్య స్తావకత్వాదితి 

మ్ ఉత్సూత్ర, తమేవ సెస్ధాంతయలి--స సాషభావికమిలి, యదు క్షం బాధకాఫావా 
ప్తె 

దితి కదనిద్ధమి కావా ఆనిర్లా శ శ్నేతి. నను కర్తృత్వం నామ కియాశ క్రిరు కావవ్య స్తి 

తథాపి శ క్తికార్యనస్య (కి (క్రియారూ పాయాసస్యాఖ "వాన్యు శ పురుమార్థక్వసిద్ధిరితి 

శంకలే---నను స్టితాయామితి. సత్యాం శక్తా కథం కార్యపరిహారస్త స్తత్రాహా=-కక్సరి 

వోరశ్చేతి. ముకౌా శ క్రినత్తేష కార్యమపి స్యాత్ శక్యాభావే క కృయాగాల్' అప్పి 

హ్, భళయేఒపి కార్యం పునరుద్భవయోగ్యం సూత ౦ శక్యం. తథాచ శక్త్యా ధర్తాదిని 

ఇత్థం సర్వగత త్వాద్బహిస్టం క్ర ర్షృత్వ్టం ప, వ తిష్టైపితమ్. అధునా తత్ అధ్య 

మాత్మనీతి ప ప్రతి పదయ తీత్యువజ హ్యాపీ దక భావనంగ త్యేదమూహ-- 

అక్ర “ఆసంగో వ్యాయం పురుషః ఇత్యసంగత్వ శు శుతేః కరు రిష్ట సాధనబో భః 



పా. 3.] తమాధికరణమ్. ౧౫. నూ. బ్ర, 648 
సావి ₹ హన యో గాద్దవాన కాఠ్యాభావ_స్పద్యన్న , నీమీతానాముకి పై ఇల జల్ న | ఇ we వ యా 

కక్లిీలతమ తన సంబం భేన ౧ంబధెనామత్వంతపరివారాసంభ వాక్ 
నను మోవ్, సాధనవి థానాన్గో వ స్పేత్స్య త్రి, న నాధనాయ_త్తస్యా నిత్సత్యాత్ అవీచ నిత్య ళుద్ధబుద్ధము కంక ప్ర తిపొదనాన్లో త పెటి రగ పాఠా తాద్భ గాత్మ ప్రతిపాద నం చన సార్ధభావిశే కృతేన కల్పతే, తప్యాదుపాధిధ రాథ్యానేనై వాత్తనః కృతం న స్య్వాభావి కమ్. తశాచ శ్రుతిః “ఛ్యాయతీవ లెలాయతీ వేతి 'ఆత్తెంద్రి యమనో యుక్తం భో శైత్యావార నీషిణఃి ప్రతి చే పాధియు క్త స్యెవాత్తనో భా _కృ త్యాదివి కేషలాభం దర్శయతి. న పౌ వివేక్రినాం పరస్యాదన్యో బవ" నామక రభో క్యావావిద్య తే 'నాన్యోఒతో సీ దృస్టై'త్వాది గోవ కాత వరవవ తర్శి సంసారి కరా భోకాచ వ సజ్య్వెత, పర స్తాదన్న శే లా ఆం Uy 

మిత్తె సహిత కార్యా షే పాను క్లిలోవ ఇతి వరహరతి._న నిమితానామక్రీవ్రి ఇ 
కార్వన్య శక్తా శక్య కేన సంబం ధాన్ని మి త్తానామవి వరంవర వదూ శ క్రిర 
ముక్తం మంతవ్యం. సంబం"భేన సంబంధి ే త్యర్థ 2. యదా శ_కిర శ ణమా నే వక్షం యను కార్యన్య లేన కార్యేణ యనస్సంబంధ స్తేనేతి వ్యధికరశి తృతీయా, నను నరస్య కర ణా 

ను! 
ెపళ్వవ్యా స్త్ర బలాక్క-ర్తు శే వాక రృ తాసిద్ధితి శంక లేనస్వి తి, జ్ఞానాదక ర శ్వాఖ్య మోత శ్చేత్క_ర్హృత్వమావిద్యకం స్యాద్యతో క్ఞానమజ్ఞాన్నన్యెవ నివ రకం, యది కర్ణణా మోటు స్తత్రావా_ నేతి. ఆత్ర నస్సా ఏఖె'వికం కొర్ర లగఏవుభ్యుపగమ్యాని రో ఉక్తః సం్మప, తృసంగనిర్వి కార త్వా నేకళుతి వ్యాక్రో పాన్న స్వాభావిక మి త్యాహ-_._అవ్ చేతి, న చాభ్యస్తాచేక శుతీనాం స్తావకత్వకల్పనం యుక్తం, “నవా హం కన్తేళ్యనుభవో విరుధ్యలే కస్య సత్యమిథ్యోదాసీనక ర్ర ల త్వ్వౌవగాహినో2 ధ్యా ఉల జ బు అ ఆలి ॥ 

“1 y= అన్య అల ౪ 

స ల్వేనాప్యువవ ల్తేరిత్యర్థం. కర్త ఎక్వోస్యాధ్య స్తత్వే (తృుతిమావహ___ శ్రా చేతి. విద్వ లం ము 
ఇ శ 5) Ae అలి 

మ 

దనుభవబాధిళం చ కర్త తమి త్యాహ___న హీర, బుద్ధ్యృదిసంఘా తాద్వ్యతిరిక్రో యది 

@) 

వరన్తాదన్య శ్చేశనో న న్యాత్తదా వర వవ సంసారి (వృనజ్యేత తచ్చానిష్టం వరస నిత్యము క్వ వ్యాయా ల "దితి శంక తే... వరవిజేతి. న చయం శుద్ధన్య చిన్టాతోః వరన బంధం వదామః కింతు కథ వావిద్యాబుద్ధాది వ్ర తిబింబిత స్వా విద్యయా ఖీన్న స్య జీవత్వం 

eK జ్ర 
లె 

ప్రావ్తన్య బంధ మోకూవితి (బ్ర్రూమః, కల్పిత భేవో2వి భాాకీ బింబ ప్ప తిబింబ యోర్జర్య 
విధివాజ్యేన విరోధో౭ ప్పి న వేతి సం దెహా, ఫూర్ స్వ క్తశా స్ర్రైర్ధన త్వాదిహేతుల్ళి! 



644 రత్న ప భాభూపి తే, శాంకర బ్ర హసూ తృ భాపేషే [అ.౨. 

చ్చితిమార్ జీవో బుద్ధ్యాదిసంఘాతవ్యతిర
ిక్కొ న స్వాన్నా విద్యా 

ప్రత్యుపస్థావిత త్వాత్క క్రృళ్వప్
 తలో తథాచ కాస్త్రం 

ద | అ చాలదు గ 

“యత్ర, రా డై పతమివ wu తదితర ద్రితరం పశ్యతి త్యవిద్యావ 

ల ఇ 
చా 

గ 

స్థాయాం కర్శృత్వభా
 కం స్ దర్శయి లె విద స్రవస్థాయాం లే వవ 

కర్శృత్వభో క్ష్రర్వ నివారయతి. యత్ర త
్వస్య సర్షమా కేవా భూ త్

త 

త్రే_న కం పస్యె'దితి. తథా స్వప్న జాగ రిత యో రాత్మనఉపాధిస
ంపర్క 

కృతం శ్రమం ఫేన న్యేవాక
ా న విపరిపతత శవయ ల

 తద ఖావం 

సుష స్తే ప్రొజ్టేనాత్మనా సంపరిష్ను సని శావయతి “తద్యా అనై రత 

ప్రకామమాత కామమ కామం 
రూపం కోశకాంతరిమిత్యారభ్య 

“ఏషాస్య పరమా గతిలే
షాస్యపర మాసంవ దేపో

ఒస్యవర మోలా ఈ గహక ల | 

ఒస్య వరమ అనంద” ఇత్యుపసంవో రాత్ .త ేత
దావో చార --- యథా 

చ తతో భయ ఖతి. 
త్వ స్టైచాయుం చః పఠితః. నైవం మంతవ్యుంస్వాభా 

విక మేవాత్మేనః క ర్భృత్వమగ్న రివ "ఫ్ట సమ
ితి. యథా తు తమా లో 

బు “0 ఇష oo రా ఆంద వ్య ఒడ ల 

వాస్యాదిక ర ణవా సో కరా దుఃఖిఖ వలి. సఎవ స్వగృహం పా 

(na) 

విను క్షృవాస్యాదికర ణస
్స (స్ట్ నిరర్ధక నిరా (పార స్పుఖీ భవ

తో 

వ్యవస్థాపక దృష్ట ఇతి వరిహారతి- నా
వి ద్చేతి. అవిషద్యోనహి లే బంోనశుద్ధ

ాక్మ 

సీత్యత, శ్రుతిమాహంాల ఖా చేతి. 
కర్తృశ్వస్య బుద్ధ్యు పాధ్యన్వయవృతి ర

ె కన 

విధాయిత్యచ్చు) శ్చ న _సాభెపికత్వమిళ్యాహ-ారే థా
 స్వ్నేతి. ఆశ్షైవ 

నా! 
న = అగ ల 

( జే 

కామ్య ఆ ఆనంద త్వాది ఆ స్రత్మా మం స్వరూపం స్వ్యాతిరి క్త శామ్యాస త్మ్వ్
వద కామం 

అత కామళ్వాదకావ తా 
వకామం వళి కళ్వాచ్చేత్యాహాాల్ 

శేతి. న్లో కా 

శీ 
— 

దంతరందు8ఖాస్ప ఫప్రమిత్యళ్ళిః తస్యైవ సుమ'్తాత్తరూ పస్య వర
మపురుహెర్ష తొామాహాడా 

వ షేతి, గతిక ర్రైష్యం సం
వ మై శ్వర్యంలోకోభొ గ్య! సుఖం చ వితస్తాదన్య న్నా స్తిత్యర్థః, 

అత్తా స్వత్ ఒకర్తా బుధ్ధాగిద్యు పాధినా తు క సృత్యుభయ థా, భావజాక్త స్తత్రారే 

సూత్రం ఈూజయతి 
త చేత దాహా త్యాదినా. 

సంప్రసాదన్సుమ ప్ర. యథా స్ఫటి 

కస్ట లాహిత్యం కునుమాదుస్థి పొథికం తథాత్యన! కర్త్యత్వం బుద్ధ్యాద్యు పాథిక 

ని -ి ల 

మన్వయ వ్యతి రే కాభ సం సిద్ధమ్. నచ తి బు్జేరాత్శకర్త్ ఫ్ర న 
కరణత్వపిషయౌ 

| “*చానత్వవిషయాని త
ి యు రక్తం కరణ తాష్టాతా గ రాన్వయ్యు 

పాదానళ్వస్యాంకే 

స్య స్వాభొవికతయా తత్స) తి పాదకవిధిశా శ్రే విరో
ధోడ స్తీ వూరే! 
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థి 

యోః క శ్రాదుఃఖీభనత్కి సతచ్చ)మావను_త్త యస్వమాత్యానంవరం బ్రహ 
వ్రవిళ్య విము_క్ష కార్యకర ణసంఘాత్ ఒకరా సుఖీ భవతి, సంప్రసాదా 

వస్టాయామ్ తేథాను_క్ర్యవష్థాయామవ్యవి దారి థ్వాంతం విద్యాప్రది 

"వెన విధూయా ల్మెవ "కేవలో నిరష్భ_త్తేన్సుఖీ భవతి, తతుద్భష్టాంతే 

ఇ తావతాంశేన ద్రృష్టవ్యః తయా హి విశిస్టేషు తకణాదివ్యాపారే 

స్వ పెట్టిన వ్ర తినియ తాని కరణాని వాస్యాదిని కరా భవతి స్వ 

ఏవమవిద్యా వృత్యువస్థావీత దై (తసంయుక్ష అత్తా స్వవ్న జాగ రితావస్ట 

రీరేణ వై అప వఏవమయనూ క్త సర్వవ్యా పేరమ్య వృేమ్యివ మన 

ఆదిని క ని కరా భవతి స్వాతృనాత్యక న వేతి, నత్వాత్మ్న స్తక్లీ9్తి 

వయ వాన్చంలి యెర్హస్తాది భిరివ వాస్యాదని తతా మనఆదీని కరత్రా 
షన కం మే నార శ న రసం వ ' న్యాళ్నో పొదదీత న్య స్వెద్యా. యత్తూ క్షం శాస్తార్హన తది భి రైతు 

రై “నా ౮ od 9 భ్ వ్ర వసు యాం అలీ ణా Yn భిన్స్వాణి కమాత్మెనః క _ర్హ్భృత్వమితి తత్ర, విధిళాస్త్రం తావద్యు థా 

వొ పంక రృత్వముపాఐ నాయ కర్తవ్య వి శేషముపదిశో తి నక ర్త ఎ్రికెష్షిమా 
| స అద్య లో “ 5 లో 

లస వృతపాదయతి. నచ స్వాభావిక మస్వ కృతము ద్ర వోత్త 

త్రో వదె ళాదిత్వవో చామ, తస్తాదవి ద్యాకృతం ప్ ర్హ సిత ముపాదాయ 
వల 

గ వం యల లి రా Gan ఇల స త విధిశ్శాస్త్రం వవర్తిమ్య తి ' ర్త "రా అజ్ఞాన త్త వురుపష, ఇ త్యెవంజు టయక 

నుపీ శా స్త్రమను వాద మావత్యాద్య భా ప్రా స్తమేవాని ద్యాకృతం కర్త 

త్వమనువదిహ్యత. వతిన వివోరోపాదా నే వ. తయోరప్యను 

వాదరూవత్యాాతి . నను సం ఫ్య స్థ స్థానె వ్ర షు స్వ శరీరే యథా 

రంగతయా వసారా FE వవంచిద భేదాధ్య స్త 

బుధ్భాఖ్యాహం కారనృ కర్త ఎశ్టోసాదాన స్వేన మహావాక్యసంగ తిశ్చేతిఖావ;, నను 

ర య లాం | గగన Fe 0 గ క్ష శ రా ర ఈశెం oi శకున్టహాస్తాదిన వాస్యాదిపరణశ క్ర ఆ ఏళ్స్ వత? కరా ఆత్తా తు నిరయవ తె రదశ క్త 

ఇతి దృష్టాంత వె షన్యుమాశంక్యొపాధికక్కర్త ృ త్వాంశేన వివవీ ఆన సామ్యమాహా 

లత్షదృష్టాంతశ్నేతి. శా స్తే ణానూద్యమానం కర్తృత్వం స్వాభావిక మేవ కిం న స్యాది 

త్యతఅపహా---న చ స్వాభావికమితి. ఉపాధ్యభావకాలే శ్రు శతం కర్తృత్వం స్వాఖావిక 

మేవేతి శంక్రలే-_నను నంధ్య ఇతి. కించ కరణి జెర్వక్వక్య కర ర్షృత్వే చేపాం కర్త )ంత 
PT ల మాజరారా దాతా. లా కలగా గాక? న నా. 

వత్న, సిద్ధాంతన్తులాన స్వాఫోవిక మాత్మ నః కర్తళ్వమ్, అపి తు బు సాధికన్. యథా 



646 రత్న్రభాభూమిలే, శాంకరబ్రహసూత్రభామ్యే (అ. ఎ, 

కామం పరివ్నర్హత ఇతి విర ఉవదిళశ్యమానః శేవలస్యాత్మనఃక_రృత్య 
మావహత్సి తథోపాదా నెఒవి “తదేషూం ప్రాణానాం విజ్ఞానేన విజ్ఞా 
నమాదాయే తి కరణేషు కర్యకరణవిభ_్రీ శ్రూయమాశో శకేవలనై 
వాత్మిన। కర్తృత్వం గమయతె వ్రితి అత్రోచ్య తెన తావత్సం భ్యె 
న్ని | ళా ం a ఖు వు రగ ఇగ ం స్టా సఒత్యంతమాత్మ నః కరణవిరమణము స్మ సధథిస్స (షో భూ తే(మం 

లోకమతి కామళి త్కి తత్రాపి ధీనంబంధ శ్రవణాత్ . తథాచ స్మరంతి 
“ఏం దియాణాముపరమే మనోఒనువరతం యది. నేవతే విషయా నేన 

rN అ om 33 yt న | ఇర ర తేది(జు వ్రత్స్ (వ్న దర్శన” మితి, కామాదయక్స్ మనసోవృ_త్తయకి బ్రతి 

శతక తాశ్చ స్వవ్నె దృశ్యంతే తస్తాత్సమనావవ స్వువ్నే విహరర్తి, 

వివారో౭2_వి చ తత్రతో జాసనానముయవన న తు సారమార్థికో=. స్ట్ 
రా ం = yu గ్ ¢ = తథాచ శుతిరివాకాం నుబద్ధ సువస్టవ్న వా పారంవర్ల య తి... G తేన 

స్రీభీస్సహ మోదమానో జతదుతేవాపి భయాని పక్ట”న్ని తి.లాకికా! 
అవి తథైవ స్యన్నం కథయంతి ఆరురుతు మివ గెరిళ్ళంగ మ ద్రాతమివ 

వనరాజిమితి. తథోపాదానే యద్యపి కరణేషు కర్మకరణవిభ _క్టనిర్లేశ్ల స్థ 

థాపి తత్ప్సంయు క్షనస్వై వాత నః కృతం ద్రప్రన్వమ్, "కేవ లే కర్త 

తా సంభ వస్య దర్శితత్యాత్ . భవతి చ లో కేఒ నేక ప్ర కారా వివక్షా 

యోథాయుధ్యం లె రూ ధైరాజూ యుధ్యత ఇతి, అవీచాన్నిన్ను పాదా 

ర్భావాశ్తేవ్వపి కర్త విభ _క్షిస్స్యాన్న మైవమ్మస్తీి తతః "కేవలాత్ర నః కర్తృళ్వ 

మిత్యాహా తథేతి. స్వాప్పే విహాశే తావదు పాధ్యభ "వో సిద్ధ ఇ త్యాహఎన 

తావక్సంధ్య ఇతి. విహారస్య మిథ్యా త్వా త్తత్క_ర్హ్భృత్వమపి మిఖ్యేహ----వివోరో 2 పీకి, 
జతద్భుంజానఇప. కరణశ్వవిశిష్టస్య కర్త ఫ్ర క్వేకరణోమక ర్తృృవిభ_క్రిస్స్యాన్న కరణవిళ శ్ర 
రిళ్యుక్తం పృ త్యావా=భవతి చ లోక ఇతి. కర్తృవ్వప్ కరణవిభ క్తిర్న విరుధ్యశే 
దృష కాల్, ఆఅస్లిచ కర్త ఎవ యోగః విజ్ఞానం యజ్ఞం తనుత ఇత్యాదావితి 

భావః, ఉపాదానస్య సకర్హృృకళ్వమంగీకృత్య శేవలాత నః కర్త క్షం నిర్వన్తమిదానీం 
ఆచి + అ 9 = నాల అనగ ళ్ ౧p 

కృత్య జీవస్య కర్త లే తనుత ఇతి శ్రుతిరుళ్తా సంప్పతి తయా శ్రుత్యానుపహిళా 
న్యా 

మ్ 
WW 

లోశే ఉధయథా తకూ చాస్యాదీని కరణాన్య పేత్య కర్తా సన్ దుఃఖీ భవతి, అన 
నాయనే 



శంస క మూ యద్యజ్ఞలే వ్ చ ee యజ స్వ వాశ్చుద్దిసాధ లెవథారణాత్ . న చబుచే సళ్ళ కివి సివర్యయః కరగ్రానాం క్ర _రృ్భ త్వాభ్యు వగ మే భవి సవ్య కార కా?ణ్రా మేవ స్వవ్యా పా రేష్షు 
_—_ eb 

గ -అతగ్వోస్యావళ్యం 
న. శ న త్మ్ కర ఎల్వమితి పాపా విజ్ఞానం బుద్ధి రవ తస్యానీవా శ్, కర ర్హృక్వముచ్చ రే, ; న్ కమువహి తాత్ర నక క్ర ర క్వకిద్ధయఇక్యలి ప శాస. స్తే రి, “యో౭యం విజ్ఞాన మయి ఇత్యాది శ్తుతివు విజ్ఞనశబ్దస్య బుద్ద" వ్రసీద్ధ తా పదత, చమన్ మయకోశానంతర్వ వఠిత తా చ ప) బా ఏెలింగాచ్వ బుద్ధి రేవ వజ్థానమళ్యర్థం తత్ర తై) వ బీంగాంతరమావా _... వీ నం చేడాబరి. 'ననాద్యతం" (వృథమజి మిశ్యాి శ్రు శ్రుత” హిరణ్యగర్భ బ్ర హ్లాత్ర క్ర ప్ర Ere 

v అద్య నా 

బు న్రైష్టత్్వ్వక్షేరత, "దేవై వరింద్రియెరు పాస్యమ నం క్ట (బ్రహ విజ్ఞానం బుద్ధి _—_ a ఇ ర త్యర్థః. యమం పూజ్యం. కించ ప్రుత్యంతశే యజ జ్ఞ స్య బుద్ధి కార్య తో = కీరత్రావి యజ క ర్త విజ్ఞానం బుద్ధిరిత్యాహా--స నీవు ఇతి. చిత్తే! ధ్యా తాావాచామం, తోకా కా 
వ్ర 

యజ్ఞో జాయ లే తత్రళ్చి త్తన్య వాచ, ఫూరో్వో త్రరభాొవో యజ జ్ఞ ఇత్యర్థం, యచో క కం బుద్దే! క్ర ర్త SEN న డవ వై వరీక్య వ్ర ప నంగ వత్తి తన్న, విగ్ష్ ద్యం'లే కండులాం, జ్వలంతి కాష్టాని, బిభర్తి స్థాలీతి స్వస్వ వ్యాపా రేవ నర్వ కారశకాణాం కర్తృత్వన్వి కారాది శ్యాహ__నవేతి. తరి బుహ్ఞ్యాచీనాం క క్ర _రసృత్వకరణక్య వార్తా రూ లేవన స్యాదిళ్యత 
ఆహ. ఊవల్టితి, యథా కాష్టానాం స్వవ్యాపారశే కర ల క్వేకి 'పాకఠాస్టీ తయా కరణత్వం తథా బుధ్ధ్యాదీ నామధ్యవసాయనంకల్పాది క్రి (క్రియాక 

చ వం 
న తే 2 ఫు వలబ్బా అటో 

p న 

పం, 
పేక్యుతు న్వరూపేణాకరా నుఖీ భవతి, తథా త్రావీ బృుధ్ధాదికరణాన్య "పీ క్ష కరా సంసరతి, అనేశ్యు త్రు స్వభావతోఒకత్తాపరమానందన్టున ఏవ భవతి. విధిశాస్త్రం తు 



643 రత్న, పృభాభూపి. లే శాంకర బహూనూ త, భావే పే [అ.౨ 

భావిత్యాత్ . ఉపలబ్ది ర సేతుం తేషాం కరకానాం కరణతగం, సా 

చాత్స్మనః న చ తస్యామప్యన్య క. రతన స్ట నితో సవలబ్ధిన్వరూవ 

తాల్. అహంకార ఫూర్యుకమవి క్ష ఆం నోవలబ్ధు" స్థవికుమర్ష. లె 

అహం కారస్వావు పలభ్యామాన త్యాల్ . సచైవం సతి "కరణాంతకకల్న 

నావ్రసంగజ బు ౩ కవ అ త్యాభ్యుపగమాత్. సమాధ్య భావ స్తు శాస్తా 

గరవల (నైవ సరి ఎలేకియథాస్హా ప్త వమేవ కళ _రృృతముసాదాయ సవ 

ధివిధానాత్ , తస్తాత్క _రృత్వమప్యాతృన ఉ కపాధినిమి భృమే వతిస్థితమ్, 

కృశ్రయా కరణత్వ మిత్యర్థ ౭. నను తర్ష ర్య వలబ్ది$ కన్య వ్యాపార ఇశ్యక ఆవా-_సా 

చేతి, తర్హి తస్యామాత్తా శేవలః కరా స్యాద్యన్య యో వ్యా పారసృ తన్య కచ్చేతి స్థితి 

రిక్వత ఆహా=న చేతి, ఉవలే బ్ధష్నత్య ₹ ల బుద్ధ్యాదీశాం కథం కరకత్రరిము క్ష కమిలి 

ేదుచ్య లే అఖండసాషీమై తన్యం బుద్ధివ్ఫ త్తిఖిర్భిన్నం నద్విషయావచ్చిన్న కేన 

జాయే, తథాచ విషయావచ్చిన్న వై తన్యసోో్యపల ఫ్రై బున్థ్యా దీనాం కరణత్యం 

బుస్ధుస్టద్యుపహితాత్మన; కర్త ఏళ్వం న కవలస్య, నచ ముద్దే నేన కతు, ర్తల 

త్వం వై తన్యస్య జడవ్యాపారత్వాయోగాదితి భావః యచ్శోక్తం బు స్థ కర్తృ 

తే సనీవావాంధీగమ్యా జీన ఇతి తస కరణాంకేరం కల్పనియం, తథాచ నామ 

మారే వివాద ఇతి తత్ర శేవలాశ్శనః కర్తృత్వముక్తమితి ఛ్రాంతిం నిరస్యలి__ 

ఆఅవాంకాే తి. సాంఖ్య నిరాసార్భం బుద్ధ్య భేదేనాధ్య స్తచిదా శ కాహంకారగళం 

కర్తృత్వం యదు క్షం తదహాంధీగమ్యన్య బుద్ధివి శిష్ట న్యాత్య ననివ న శేవలన్య సాక్షీ జో 

ఛవితుమర్హతి, దృశ్యభర స్య సాకీన్షభావత్యా్ణయోల్ =, నవం విళిష్టాత్తన$ క ర్సల్వే 

విశేమణీభూతాయా  జడబుస్టేరేవ కరణత' ృవవత్తేర్న కరణాంకరకల్పనావ వ, సంగ 

అధ్యాసం వినా కేవ లబుద్ధిక 'క్హృక్వవాదినస్తు కరణాంతర వ చంగో దుగ్ని వార ఇకక. 
WU 

వీవం శా స్రైర్థవత్త్వావి హేశూశామాత నః కర ర్ప్పిక్వుమాశ్ర త్ర సాధక ల్వేఒవి సారఫావిక 

కర్త ఎక్వసాధనసామర్థ్యాభావాదధ్య_న్తమేవ కర్తృత్వం వి ధ్యాదిక_ర్హృత్వశ్రుతీనాముప 

జీవ్యమ్. లస్త్థాదసంగత్వవిధ్యాదిక ర్తృత్వశ్రుతీనామవిరోధ ఇతి సిద్ధమ్--- 

ఇతి వంచదశాథికర ఇజమ్, 

కర్తృత్వం నినా అనువపన్నం తళ్సాధయత్కి నతు తన్య స్వాఫావికళ్వమ పీతి నేనా 

సంగత్వశ్రు లేర్విరోధ ఇతి సిద్ధమ్. 



పా. 3.) వరాయతాధికరణమ్. ౧౬. నూ. రోం. 649 

లా 

సూ. పరాత్తు తచ్చుం లః పోగా 

యదిదమవి చ్యావస్థా యాముపాథినిబంధనం కర్త రతం జీవ 

స్యాఖిహితం?. తత్కి_మన చేక్యేళ్యరం భవతి? ఆహళోన్యిదీళ్వోరా వేత 
= మితి భవతి విచారణా. తత్ర పా ష్టం తావన్నే శ్య్వరమవేవలె జీవః 

క_ర్హృత్వళతి. కస్తాత్ , అ వేశూవ యోజనాభావాత్ . అయం హీ 

జీవస్స గయమేవ రాగ దే పోదిదోహ పయు కః కారశకాంతరసామ గీ 
లో ఆం (UU 

సంవన్నః కర్త _ర్హ్రత్వమనుభ వితుం కక్నోతి తస్య కిమోళ్యర:ః కరిష్యతి, 

నచ లోశే వ ప్రనీద్ధిర_స్త్ కృహ్యాది కాసు క్రియాస్వనడుహాదివదీళ్వరో ఒప 

రో౭. వేషతవ్యఖ శే ఛాత్త కేన చక ర్హృతేషన జంతూన్న్చంస్ఫజతే ఈక 

రస చైక్ట్స ్ రర్టం ప్రనక్యేత విషనుఫలం చెషాం క _ర్హృృత(ం విదధతో 

ర౧.వరాత్తు తచ్చు) లేః యథా స్ఫటిక లౌ హిత్యా ధ్యాసే లోహికద్రవ్యంకరణం 

“లేనాయం సృృటికో లో హితణృత్యనుభ వా త్త థా 'కామాదిపరిణామిబుద్ధిరాళ్మనికర్హ SENS 

దృభ్యా సే కరణ మిత్యు కం తదధ్యస్తం క ర్హ ఎ్రల్వ్టయువబీవ్య జీవన్య కారక్షనంవన్న త్వా 

దీశ్వరస్య కారయికృత్వన్రు లేశ్చ సంశయమావా---యదిదమితి. అ త్రైషహ్యేవేళ్యాది 

శ్రుతీనాంక _ర్హ్భత్వస్వాతంత్ర, త్ర వ్రదో్యోశక విధ్యాదిశ్రు శుతిఖిర్విరో ధసమాభా నా త్పాదసంగతి౩, 

న  మామాంసకమ తేనపూర్చువమయతి-_కర్రే త్యాది నాం బుర్రా ఫేఖీ వారక సం వత్తొవీశ్వర 

ద్యతిశేశే క _ర్హృళ్వవ్వతి రే కానుపల స్ట ర్నే శ్వర? ప్ర ప యోజకః. కించ వృయోజక కే 

చెర ర ్రణ్యాద్యివ, పృ సంగఇత్యాసాా సై శ్తేశాత శేనొచేలి. “పత్తోళ్టరమిదం చోద్యమితి శంకే 

వం పూర్వం జీవన్య ధరాభర్శ వత్త ం సిద్ధ వర్క్భ్భళ్య తతా చీక ల్వాద్విషమజగ 

(ర్త స క్వనువిరుద్ధమిత్యు క్ప కం సంప ప్ర తీశ్వరాథీన కే జీవస్య క ర్హృశే సస భరాభర్శ 

వ ల క్త దా శతా డక కారయిక్ళత్వ సిద్ధి రశ్వరస్య శారయిల్యే కే 

—— 

జొపాధికం కర్తృత్వమువజీవ్య తత్ ఈశ్వరాయశ్సమితి సాథయికతుం 

ఫూరోం కనంగ _త్యె వేదమాహఎట 

ఆ త్ చ “ఏష "హావ సాధు కర్త కారయతి* ఇత్యాది క్కు శు, లే; వి థ్యాది 

శాసేణ విరోధో= స్తీ న వేతి నంజేహే, రాగ బ్వేహిదివకాల్స్ క ఏవాత నః 
తు 

— 

క్ట రృ్భశ్వనంభవాల్ కత్పితి పొదకవి ధ్యాదిశా స్తే సే ణ విరోధో౭ స్తే కీని ఫూర్వః పత, 

సిద్ధాంతస్తు--- సా త్ర తుళబ్దః ఫూర్వువథ వ్యావృ త్త ్యర్టః, న సత్ దీ్వన్య కర్తృ 

శ్వావిసిదిక గం తు వరాత్ పరస్తాదీశ్వరాల్ కర్గాధ్యతాదవిద్యాతిమిరాంధస్య కర్తృ 



650 రత్న ప్రభాభూషిలె, ఇాంకరబ్రహాసూత్రభామ్యే  [అ. ౨. 

[ వైషమ్యము నను, 'వైషమ్యనై రు ణ్వే న సా వేత తార్దదిత్యు క్ర కం సత్య 

ముక్షమ్. సతిత్వీశ్వరన్య పేక త్యరంభచే, సా వేతత్వుంచ నేశ్యరన్య 

సంభవతి సతో రంతూనాం ధ ర్వాధర్మ "యో రయూళశ్చ స ద్భావస్పతిజవస్య 

క్ష రే తచేవ చేత క్హృత్యేమోక్షరా వేశంస్యాత్ కిం విషయమో 

శ గరస్య సావేకుత(ముశ్చోత. అకృతా భాష్టిగ మనై ఏవం జీవస్య ప్ర పస 

జ్యేత, తస్తాత్స (తేవవ జీవస్వ క్ట _ర్భృత్వమితి. ఏతాం ప్రొ వ్సీం శుక ప్ల 

వ్యావ రక వ్ర వ తిజానీ తే. *వరాదితి. ఆవిచ్యావస్థాయం శార్యకరణ 

సంఘాశావి'వేశ దర్భినో జేనస్యావిద్యాతిమి రాంథస్య సతః పరస్తాదా 

త్యనః క రాధ మాత్పర్యభూ ఆధి వాసాత్సాతీణ శ శ్చేతయితురిక్యరా త్త 

దనుజ్ఞయా క_రృత్వభో_కృత్వలవ.ణన్య సంసారస్య సిద్ధి స్థదను గహ 

హేతుశేనైవ్వ చ విజ్ఞానేన మోత సిద్ధర్భవితుమర్ష్హ తి. కుతః, 

తచ్చుతేః. యద్యవి వ రాగాదిదోస ప్ర పయు శక్షస్నామగ్సి న సంపన్న శ్వ జీవ 

యద్యపి చ లోశే కృష్యా విషు కను 'నేళ్వరశసణత్వం ప్రసిద్ధం 

తావి సర్వాన్వెన ప్ర శన త్తి కికశ్టిరో హపూాతుక 38 శ్ర లేరవసీయతే, 

తథాహీ తరవత “'వవహే్యూవ సాధు కర్త యి తం 

య మేభ్యూ లోశేభ్యో ఉన్ని నీ: షత ఏష యూ చాసాధు కర్త కర కార 

యతి తం యమథో నినీవతి తోయ ఆత్మ ని లిస్టన్నా తానమంతరో 

సిద్దే జీవన్య కర్త ృత్వసిద్ధిరితి చక్ర, -వశ్తేః కర్మ సాపేవీత్వం న సంభవతీత్యుచ్యశ 

ఇ త్యావానశ్యమి శిఅస్తు. కోరానా సెత్షస్య వ్ర వవ ర్తకత్వం తత్రాహ---అకృలేలి, 

అనేతన్య పృవ్యర్తక లే ధర,వతో ; నౌొక్ మః పేశాథర వతన్ఫు ఫేన యోజయేీజ్ , 

శారుణికల్వే వా సశ్వే నుఖన వీకరు ,పౌస్సు రితి జగ్మద్వైచి త్యం విధ్యాధిళా స్తం 
చన స్యాల్.. కస్థాద్విఛ్యాదిశా స్తార్థ తాయ రాగబ్వేషాఫావాయ చ స్వతనీవ 

జీవస్య కర్తృత్వం వాచ్యం, తథాచ కారయిత్ళత్వ శు శుతివిరోధః. ఈశ్వరస్తావికా వా 

సా శ్రుతిరితి పాపే సీధాంతయ శి తామీతి, యథా చంద నాదినామూం సత్యం 

ధర ర షతిశేశే సఖవ్యకిశక, వాభావే, వీ “పుణ్యో వై పుణ్యేన కర్మణా “సవతీ' త్యాది 

త్వాదిసంసారనిద్ధి, తదనుగ్య హా తు విజ్ఞాన మోత సిద్ధిర్భనిష్యలి. . కత; ఫీ 

“తచ్చ లే 'వీష హ్యేవ సాధు కర కారయతి"- ఇత్యాదికాయాః (శు శు లే; తస్యే 
న్ కా శతుక రృత్వమవసీయత ఇ గర్భ 
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యమయతితి చై వంజాలీయ కా, న న్యెవమిళ్యరన్య కారయితృ త 

సతి వైపవ్వునై ర్టృణ్యు స్యా తామకృ ఆ ఖాక్టగ మళ్చ జీవన్వెతి, 

సూ కృతే ప్ప యత్నా పేక్షను 

ఏహిత ప లతెపిదావయరాందిభగం ౪౨. 
అ భి మొధథ లీ (. 
ఫో జ్య ల వం షి ద = తుళబ్ద్బశ్ ఎదితీదోహవ్యావ_ర్తనార్థః. కృతో య; వృయత్నో జీ 

వస్య ధర్థాధర్మ లమీణ_స్తద వేత వవైనమిాళ్వరః కారయతి, తతశ్ల్చైలే 

చోదితా దోషాన వ్ర సజ్యం తే, జీవకృతధ కాభర వై. సమా వేతువవ 

త త్తత్సలాని విషమం విభ చేతి పర్ణన్యవదీశ్ (రో నిమి_త్తత్యమా ప్రణ. 

యథాలోశే నానావిఛానాం గుచ్చగుల్తాదేనాం వ్రీపాయవాదీనాం 

చాసాథార జేభ్యసృ్పస్వల జేభ్యో జాయమానానాం సాథారణం నిమి 

_త్సం భవతి వర్దన్య్క సహ్యాసతి వర్ణ న్యె రసవుష్పఫ లవలాళాది వైషమ్యం 

శేషాంజాయతే, సాకు వ్యసత్సు స్వస్వ బీ జేష్కువవ నంబవకృత ప్త రు యత్నా వేతుః 

శా స్త్ర స్రామాణ్యా దేవ భర రస బూాతుత్వసిద్ధిక, ననమోశ్వరస్ఫాపి ఇ స్ర బలా త్కార 

యిళ్ళత్వసిద్ధిరితి గైన3, 

రో. ధరాధరాఫ్యా మేవ ఫల వై వ మ్యసి బ్రేరలమోశ్వ శే ీత్యా శంక్య జై రేవాం 

కుర నై. పమ్యుసి న్టైః వర్జన్య వై యర్థ్యం స్యాత్, యది వెేశేషహేతూనాం సాధారణ 
కూత పేత త్వ్వాన్న వైయర్థ్యం. త్రి క వరగ్య్రపీ సాధారణ మూాత్రుత్వాన్న వైయర్థ్య 

మిత్యావా-_పరన్యవదితి, దృష్టాంతం వివృణోతి_ యౌ తి, అతిటీర్ణ స్రీ గృంథయో 

గుచ్చాః పుషప్పస్తబకా వా, గలాస్తు వాస వల్ల ఫ్ర ఇతి భవః. కిమో శ్వరర్య కార 

యితృ ల్వే జీవస్య క _ర్హ్భృత్వం న స్యా ది త్వా బాద్య "తే? ఉత చః (క "కావ త్త్ర్వాః నాద్య! 

ఎగా షతాగానాడ పలావు అజా ల 

నను ఈశ్వరస్య కారయితృ శే వైసబ్యువైర్ణ ఎకో స్యాతామిళ్యత ఆహ 

్సీన్ష వ వేశ్వరో ఒన్యపి న్నీ జన్మని ధరాదికం కారయతి శద పేకొశ్చ నుఖాది 

సలం వృయచ్చతీతి న వైవమ్యనైర్గ కే వ్రనజ్యే శే. అనాది శాషతక్సంసా రస్మ 

షాదీ మగ వూర్వజన్త కృతధ ర్థాద్య బతు యు కవ, నను కస్తా త్రద "పేవుత్వమత ఆనా= విహీ థే 

తురు_క్షశంకానిరాసార్థ$. జీవన కృతో య; 
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ఈశ (ర్ట నసపాంశుభాశుభం విద థ్యాదిల ల్లి కిష్య లె. నను కృత వ్రయత్నా 

వేతత్వమేవ జీవస్య పరాయ శ్రే కరృ తే నోవపద్యతే. నైవ దోపు, 

సరాయ లెవీ హి కర్త కృతే క కరో త్యేనజీవః, కుర్ణంతం పాత మిళ్వరః 

కారయతి,అవీచ వూర పయత్నమ వే మ్యెదానీం కారయతివూర్యతరం 

చ వ్రయత్నమ వేవ్యు పూర్వము కారయదిత్య నాది త్వాత్సంసారస్యాన 

నద్వమ్. కథం న్రనరవగమ్యలళే కృతప్రయత్నా నేకు -ఈశ్వార ఇతి. 

విహిత ప్రతిషిద్ధావై యన్ధ్యాదిభ్య ఇ త్యాహ. ఏవం హీ 'స్వర్ష కామో 

య జేత ్రావాణొ న హంతవ్య ఇ త్యేవంజాతియకస స్య విపాతన్య ప్రతి 

షిద్ధస్య చా వై యర్థ్యం భవతి, అన్యథా తదనర్థకం స్వాత్, ఈశ్యర సవ 

విధిప్ర పతిచే పేధయోర్ని యు జ్యెత అత్యంతపరతం త్ర త త్యాజీవస్య. తథా 

విహిత కారంణమప్యన ర్టేన సంసృ జేత్స /తపిద్ధ కారిణమవ స్ట్ రైన, తతశ్చ 

స్రామాణ్యం వెదస్యా_ మియార్. ఈళ్వర స్య చాత్యం తాన వ వేష త్వే 

లౌకిక స్యాపి పురుషకారస్య వై యర్థ్యమ్. తథా దేశ కాలనిమితానాం 

ఇత్యాహ---నైవ దోష ఇతి. అధ్యాపకాథినస్య వటోర్వుఖ్యాధ్యయన కర్త రృ్భత్వదర్శ 

నాదితి భావః, చక్క కం నిరన్యతి--అవీ మతి, ఆనవద్యం బీవస్య క రృత్వమళ్వరన 

కారయితృత్వం శో శేషః, ఈశ్వరస్య సాపేత ల్వే విధ్యాదిశా,స్త తపా మాత్యాన్యథా 

నువవత్సిం వమాణయ తి కథ మిత్యాదినా, ఏవం సాే పేక కే సత్వ వై ధర్మ సం భవ 

త్యన్యథా పవశ్వే వైయర్థ్యం ప్రపుచయతి---ఈశ్వర ఇతి, కయోస్థ్సాచే స నీవ 

వియు కేశ అఖిషి చ్యేశ, కేయోః కార్యం స వీవ కర్యాదితి యావత్ + కథాచ జీవస్య 

నిర పే శేశ్వరపరతం త, త్వాద్వి ధ్యాదిశా స్త్ర న మకించిత్క_రమనర్థ కం స్యాదితి సంబంధ; 

అదిక ద్దార్గమావా=తశోలి. పురుషకారః పృయక్నః, శూరో కృదోపో=. కృతా భ్యాగ 

మాది, కసాక్కర, సాెపీశే శ్వరస్య కారయక్ళ శ్వా చేష హ్యావేశ్యాదిశు కేర్విధ్యా 

దిశు త్రుశ్యవిరోధ ఇతి సిద్ధమ్, ఇతి పోడళాధికరణమ్. 

వ్రతిషి వావ వెయర్థ్యాదిభ్యః ఈశ్వరస స్య కర్తా పీక్ష కే 'జ్యోతిష్టో మేన యజేతి 

'బ్రవ్యణో న హంత వః” ఇతి ద్వయోర్విహితప్ర వ తిషిద్ధయోః అ'వైయర్ల ర్థ గం భవతి 

అన్యథా విధిని షేధశాస్త్ర స మనర్గక మేవ స్యాత్. ఏవం ల ఈశ్వరాధీనక రృత్వవ్ర,తి 

పౌదకవిధ్యాగిశా స్తే (నవ "వ్యావ సాధు కర్మ, += ఇత్యాదిశా శత్రు న విరోధ 

ఇతి సిద్ధమ్, 
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పూర కృదోష వ్రనంగ శ్చ త్యెవంజాతీయకం దొ పజాతమాది గహ 
ణేన దర్శయతి. ఇతి పోడశాధికరణమ్ 

సూ. అంళొ నానావ్యపదశాదన్యథాచ్వాపి 

దాశకితవాదిత్వమధీయత ఏకే ౪3, 
జీ పెళ్యర యోరుప కార్యో పకారకభావ ఆ_క్షకి నచ సంబబ్ధ యో 

రేవ లోజే దృష్ట యథా న్వామిభృత్య యోర్య థా వాగ్నిస్ఫులింగ 
యోః. తతశ్చ జ ఎళ్వర రారార వ్యువ కార్యోవకారకభా వాభ్యువగ 
మాత్? కిం స్వామిభ్య త్య వత్సంబంధః? అహా స్వద్విస్క్ఫులింగ వదిత్య 
స్యాం విచికత్వాయామనియమో వా ఎానిస్నీతి, అథవా స్వామి 

ల ల వ గరా § TID అలగా ఆల భృత్య ప్ర కారే మై ఐళి త్ర శితవ్య భి వస్య వ్రణద్ధ త్వా త్తద్విధ వవ 
53. అంకః=వీ శే “సత్యన్సృ [వ కాళో నాణురకర్తా జీవి బత్తి శ ధితత్వం 

పదార్థస్యాత్ర బ్ర హ్రైక్యసాధ నేన భదాళేనశుతీనాం విరోధసమాథానాత్నాదాది 
ఆన అరె “0 4p వ డో ॥ ఇగ 
సంగలి;, ఫూర్వవక్నె (వ్కక్యగభిన్న బ్రవ్యాసిద్ధి; సాం లే తత్సిస్థిరితి "భేదం ఛూ రోషకోవ 
కారోస్టవకారకభావాక్షీ వం జీవేశ్వర యోస్బ ంబంధం విషయీకృత్య ద్వివిధద్భృష్టైంత 
దర్శనా శ్సంశయమావహా_ తక శ్వే రి, వ, నిద్ధన్వ స్వామి త్వ సంబంధ సంభ వాద్య; కళ్ళిల్ 
సంబంధ ఇత్యనియమో న యుక్త ఇత్యరు వేరావహా.__అధ వేతి, అనేన “య అత్తని 

క్ ఉల చ్ + ర రి డా లో 
తిష్ట న్ని త్యాది శ్కుత్క ప్ప సిద్ధ భేనశోటిర్దర్ని అ. నవం తత్త్వమసి త్యాది శు తినిద్దా భేద 
కోటిర్ట్రష్ట వ్యా, తథా 'భదా భేద్యశ్కుతీనాం సనుబల త్వాద్విరో భే నతి నంబంథా 

ఇత్థం నిత్వత్వం న్వ ప్ప కాశత్వం వ్యాపిత్వమక ర్త ఎేకేష్టిం చ ఆక నో=ఫిఛాయ, 
అదు pa ర ఆం జ 

=) ణే 
తదనంతరం తన్య బ్రా భేదయోగ్యస్య చ షైక్యం సాధయతీతి హౌళు బాతుమద్భాన 
సంగ త్యేదమాహా_ 

అత్ర “త త్త్వమసీ” ఇ త్యాద్య భేద శు తిజాకస్య య ఆతని లిషన్” ఇత్యాది 
భేద శు తిజా తేన విరోధోఒ స్తీ న వేతి సంచేహే, దీవేశ్వరరూ? ఫూర్న్వోకోవ 
కారిో్యప కారకభా వస్య స్వామి భృత్యవల్ ఛేదా ధీననంబంధసా"పీక తాల్ తద శేద 
గు తిజా లేన విరోధో౭ స్తీతి పూర్వక వత, సీధాంతేస్తు జీవః ఈశ్వరస్య అంశ 
ఇవ అంశం నతు సాషభావికోడంశ 8; తస్య “నిషృ_లమ్ ఇ త్యాదినా నిరంశత్వ శ్రవ 
ణాల్ , అతః కల్పిళాంళో జీవ$ కుతః పునర్జి వే శ్వర యోరంశాంళి భావః, “య అత్తని 
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సంబంధ ఇతి ప్రాప్నోతి. అతో బ్రవీత్యంళ ఇతి. జీవ ఈళ్యరస్యాంశ్ 

భవితుమర 5. తయభా న్నో ర్వషృాలింగః అంశల్లవాంశకి న పొ నిరవయ 

వస్య ముఖ్యోఒ౦₹ సృంభవతి. కస్తాత్ , వునర్ని ర వయవత్యాత్ , సవవ న 

భవతి "నానాన్యవదేశాత్ . సో న్వేష్టవ్యస్పవిజ్ఞానితవ్య: వతమేన విది 

త్యా నునిర్భవతి య ఆత్తని తష్టన్నా తొనమంతరోొ యమయతిొ తి 

వైవంజాతీయక్ ఛేదని"ర్లేనో నాసతి దే యుజ్య తే, నను చాయం 

నానావ్యస దేశ స్సుక రాం స్వామి భృత్యసారూ = వై యుజ్యతే వత్తి అత 

ఆహా, అన్యథా చాపీతి, న చ నానాప్యప దేశా చేవ శవలాదంళ తపతి 

వల్తిః కింతేర్ణ్హ్భన్య థా బాబ వ్యవదేశ్ భవత్యనానాత్వస్య సృలేపాదకః: 

తథాహి=ఏశే శాఖనో దాళకితవాదిఫావం బ్రహాణఆమనంతి అథర్వ 

ణా బహనూతై శే బపహదాతకా బహదాసా బ హహావేమే కితవా 
wre ఆ పక Mrs 

ఉ జె త త్యొదినా. దాతళౌాయ వలే వైవరాః ప్రసిద్ధాః య చావీరాదాసాః 

సాయినాధ క్ష నమన సంతి యే చాన్యే కితవా ద్య్యూతవృ ఆతసె స 3 

ఎ హివేతి పీనజంతూదాహర ణన సెరషపామెన నామరూపకృత 
బి వై 

నిశ్చయా త్తత్సంబంఛా కేతస్య ఫూారో్వోకోవకా రో్యోప కారకభావస్యాసిద్ధిర త్యా మై పా 

తృంగతిః, లోకసిద్ధానర్థాతృ క భేదాను వాది చ్వేన భేదశు, తీనాం దుర్భల త్వాజ్ఞాతేఫల 
థా 

పద భేద శు శుశ్యనుసాశేణ ప్ర కల్పిత శేదనిబంధనో౭.ంశాంశిభ్గా వళ్చంబంధ ఇతి నోదాంక 
ధి 

మతి, ఆత ఇత్యాదిగా. ల్రస్షస్సాంశల్వేఒవి నిష్బ శేశ్వరన్య కథం సాంశత్వమిత్యత 

కహ అంశ ఇవేతి. జీవ ఇత్యనుషంగ ఇభేదవనీవ చేత్స్వస్వామిఫావో యుక్తో 

నాంశాంళి భావ ఇతి శంక లే-ానను వేతి. అభేదస్యాపి సత్తాదంశాం? భావ 

ర ఇద జ 9 ఇ త్, అప్ చ” 

ఇ త్యాహ ---అతఇతి, వంచసీ గచ్చస్కి యదా _స్రయో నానురూ ప నిరాయ ప్కనిశ్ళ 

రిష్టన్” ఇత్యాదినా తయోర్నానాప్యవబేశాల్ సానాత్వన్య చ వ్యప దేశాత్ , అన్య 

థా చాప్ అనానాత్వస్య చాపి వ్యవదేశాత్ . తథా హి ఏకే శాఖనః ఆథర్వణికా? 

ళ్ అకు శ అల్ ల జా వ 9 చ న —_ 9 

(బహ్మదొాశా బ్రహ్మాది సా బ్రసోవేమె కీతవా$” ఇతి దాశకితవాదిత్వమధీయ ల, దా 

శాఃశైవరాకి దాసాః భృత్యాః, కితచాః ద్యూతకృత;, తద్భావమామనంతి ఇశ్యత్ో ఒ 

ల ఆం వం జ వనం య || వ జా నానాత్వస్యాభేదస్య్వ చ వ్యవ దేశ. కత, 'భేదచాది. శ్ర తిజాతస్య వ్రశ్యతసీద్ధ ₹ దాను 

వాదేనా భేదపర త్వాల్ కల్పిత భేదవానంశో జీవ ఇతి, | 



షా. 3.] అంకాధికరణమ్: ౧౭. సూ. ఈల, 655 

కార్యక రణసంఘాత ప విష్టానాం జీవానాం , వాత్వమాహ. తథా 

[| ఆవి హవ ముర వవంచ్ను లే తం శ్రీ అన్య తపి ద్రివృప్త క్రియాయా మెవాయ మర్ణ చ ౦చ్వు Qo మ 

త్యం 'ప్రమానన్ని త్యం కుమార ఉత వా కుమారీ, త్యం జీన దండేన 

వంచన్ త్వం జాతో భవని విళషతోముఖళి ఏత “సర్వాణి రూపాణి 

నిచిత్య ధీరః నామాని కృ త్వాఖివదన్య దా _స్తోఖతి చీోనాన్యొఒలొ్ ఒస్తే 
ద్రప్రై త్యాది శ్రుతిభ్య శ్చాస్యార్టన్య సిద్ధిః చైతన్యం చావిశిష్ట్రం జీవే 

శ్వర యోర్య థా గ్ని విష్ఫాలింగ యోరాన్ల్వ్యమ్. అతో ీదా ఖీదావగ 

మాఫ్యామంళ త్యావగమః, కుత ఫ్పాంఛ త్యావగమః, 

సూ, మంతి వర్తాచ్చు. రల, 

మం త్రీ వర్ష శై ప తమర్థ్భమవగనుయతి “తావానస్యమహిమాతతోో 
జ్యాయాగ్ శ్చ పురువః, పాదో2స్య సరాభూ తాని త్రీ పాదస్యామృ 
తందివి”తి. అత్ర భూతశ బ్లేన జీవవ, థానాని స్థావరజంగమాని నిర్షి శతి 
'అహింనన్పర్వభూ తాని అన్యత్ర తరేభ్య అతి పృయోగాత్ . అంళః 
పాదో భాగ ఇత్యనర్థాంతరమ్, తన్థాదవ్వంశ త్యాగ మః కుత శాంశ 
తాావగ మః, 

'వ్గవహరన6 ర రీతి శు కరక, ప్పి వ్య 6రలే కం విద్వానమృతో భవతీతి శుశ్యర్ణ 8, శతి ధ్రా ఖేదే యు క్రి 
మాహ==చై తన్యం చేతి, జీవో బ్రహ్మైవ చేతన త్వాద్భ) వ్య వదిత్యర్థక. 

కళ” అన్య సహస్ర శీర్ణ 8 పురుషస్య తావాన్న్రపంచో మహిమా విభూతి 

ఫురువస్తు తస్థాక్స )వంచాజ్ఞ్యాయాన్న వా త్తరః, భూతాని చేహినో జీవా ఇత్యత్ర, 
జర 9 జ్య నే గ ఇ నో c 

నియామకమా హ_అహి నన్ని తి, తీర్థాని శాస్ర్రో క్షకర్తాణి, రభ్యో౭న్య క్క సర్వస్రాణి 
హీంసామకుర్వన్భ)వ్య లోకమాప్నో తీత్యర్థః, అ తృభూతశబ్దన్య  ప్రాణిమ వ్రయోగా 
కూత క్షమం ల్మేఒపి స్రైణివిషయత్వమితి భావః. భూతానాం పాదత్వే౭వ్యంళ 
కం కుతే స్తత్రానా=అంశ$ పౌద ఇతి, 

కిం చ 

'పాదోజన్య విశ్వా భూతాని ఇతి మం కృవర్ణాల్ వరమే శ్వరస్యావి ద్యా 
కల్పిత పాదో2ంకో భూశశబ్ద్ల వాచో జీవ ఇతి గమ్య లే. 



65ర రత్న ప్రభాభూషికే, కాంకరబ్రహాసూ త్రభామ్యే [అ. ౨. 

సూ, అపిచస్తర్య లె. gx, 

ఈశ్ళర గీ తొస్వవి చేశ (రాంశ త్వం జీవస్వ స్మర్యలే “మమై 

వాంగో జీవలో శే జీవభూతస్పనాతనః” ఇతి, తస్తాదవ్యంళ తావగ మః, 

యత్తూ క్టం స్వామిభృ త్యాదివ్వే పెళ ల త్రై , శతవ్య భావా లోకే ప్రసిద్ధ వతి, 

యద్య మ్వెమో లో శే వ్ర సిద్ధి స్తథాపీ కాసా మ క తీ శిత 

వ్యభావశ్చ నికీ పయత సిరతిక యోపాదిసంపన్న శ్చేశ్వరో. నిహీనో 

పాధిసంపన్నా జ్ఞో వాన 9శొ_స్టీతి న కించిద్వివ్రృతిషి షిధ్య లె. 

అత్రాహా--నను జీ వేళ్ళ రా౦శ త్యాభ్యుపగ మే తదియన సంసార 

దుః భో పభో 7ానాంశిన ఈశ (ర న్యావ్ దుఃఖత్వం స్యాత్ , యథా లోశే 

హా _సపాదాద్యన్యతమాంగ గ తేన దుః ఖేనాంగినో బేవద త్స్స స్వ దుఃఖ 

త్వం తద్వత్ . తతశ్చ తత్చాాప్తానాం మహత్తరం దుఃఖం పావ్ను 

యాత్, అతో వరం ఫూశ్వావస్థస్పంసార వవా_న్స్వీతి సమ్యగ్దర్శ 
నానర్థక్యవ్రసంగస్సా దితి. ఆ క్రోచ్యతే. 

ర౫. జీవన్య పురువసూ క్తమంత్రో క్త భగవదంళ ల్వే భగవద్దీ తాము దాహరతి 

సూ త కారః---అపవ్ చేతి. అత్యంతభి న్నేష్వీశి ల, తీ శితవ్యభావ,వ వ సిద్దేరీశితవ్యజీవస్య 

కథమ శ్వరాంశత్వమి శ్యాశంక్య కల్పిత భే చేనాపీశి శ్ర శితవ్యత్యోవ పల్తేరనన్వథా స్టా 

భేదళా స్తబలాదంశశ్వమి త్యాహ---య త్తి ఏ త్యాదినా. బి పాధికేశ్వరన్య నియంకృ 

కే జీవ నీవ శన్నియంశా కం న స్యాదిత్యత ఆవానిరతిశయేతి, నికరాం హీన 
- క ఆలీ ఒం శృరీరాద్యు పౌధిః, ఆల్డానికో పాధితారతమ్యాదీ శేశి తవ్యవ్యవస్థా న వస్తుతః, తదుక్తం 

నునేశ్వరాచార్యైః '“ ఈ శేళితవ్యసంబంధః వ్రృశ్రగక్థాన వాతుజ్క, సమృ నే తమో 

ధ్యస్తావీశ్వరాణామపీశ్వర 8 ' ఇతి, 

“<< ద్ 
ళో=. డ_క్తరసూ త మవ తారయలి-- అత్ర పాతి. ఈశ్వరస్సా ్వంశదుః కై 

రుఃఖీ అంళి త్వా ద్దేవద త్రవదిత్యర్థ 8. తతః కిం తత్రాహ---తరశ్చేతి. జ్ఞైూనాళ్సర్వాంళ 

కిం చా 

“మమైవాంళో జీవలోశే జీవభూశ$ సనాశనంి ఇతి భగద్దీతాను చ ఈశ్వ 

రస్యావిద్యాకల్పిళాంశో జీవ ఇతి స్తర్యలే, 
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ఇసి అం "కాం 
అం 0 ౧౮ బృకాౌశాదిన్నన్సెనం పరణ ౪౬ 

యథా జీవస్సంసారదుఃఖమనుభవలి ధైవం వర ఈళ్యరోఒను 
టో య్ ట్ర కా నా జడ 

భవతితి వతిజానీమ ఎలా, జీవో హ్యవిద్యా పెళవకా ద్దేవాద్యాత భావ 
మివ గతా తత్తు తేన దు? వైన దుఃఖ్య హమిత్యవి ద్యాకృతం దుఃఖో 
పభో గమభినున్య తే నైవం వర మేశ్వోరస్య దేవో ద్యాత్త భావో దొఖాభి 
మానో వా నీ. జవస్యాప్య వి ద్యాకృతనామరూపనిర( తదేహీాం ది —O 

॥ 
ఠీ — 0 షష) యాద్యు పాధ్యవి పెక మనిమి త్త ఏవ దుఃఖాభిమానో నతు పార 

మార్ధికో౬ స్తీ యథా చ స్వ దెహగతం దాహ చ్భేడాదినిమి త్తం 
దుఃఖం తేదభిమాన భ్రాంత్యాను భవతి తథా వు త్రే మిత్రాదిగోచరమవి 
దుఃఖం తద భిమాన థాం లై ని నానుభ వత్యహ మేవ వుత్రొ,ఒహ మేవ 
మిత్రేమి త్యేవం న్నే హవశేన సు త్రమి క్రాదిష్యభి నివిళమానః. తతశ్చ 
నిశ్చిత మేతదవ గమ్య తే మిథ్యాభిమానభ్ర మనిమి_త్హ ఏవ దుఃఖానుభవః 
ఇతి వ్య తిరెకదర్శనాశైపవమనగమ్యు లే తథాపి... ఫు త్రమి త్రాది 
మతు బవాంహూావవి స్వేషు తత్సంబం థాభిమానిష్యిత లేషం చ పుత్రా 
మృతో మిత్రం మృతమి త్యేవమాద్యుద్దోషి తే యేహామేవ పుత్ర 
మి త్రైదిమత్త్యాభి మాన _స్తేపా మేన తన్నిమి త్తం దొుఃఖముత్పద్య తే నాభి 
దుఃఖసమష్టిప్రా పృ పేక£యా సంసారో వరం త్ర న్వదుఃఖమాత్రానుభ వాది శ్యర్థః. 
నైవం వర బలి చ లెజ్జాం విభజ లే__యథా జీవ ఇతి, చేవదల్తదృష్టాం తే భ్రాంతి కామకర్న రూవదుఃఖ సామ గీ మ త్త్వ్వము పాధ్సి; తేద భావా న్నేశ్వరన్య దుఃఖక్వ ప్రా విక. 
ఉక్తం వైతవ భేదే2వి బింబ ప్ర తిబింబయోర్థర్మ వ్యవ ్ థేతి భావం, దుఃఖన్య భ్రాంతి కృతత్వం (ప్ర సంచయ తి బీ వస్యాక్సీ త్యాది నా, —గ్రైంతే సళ్యాం దుఃఖమిత్యన్వయ 
ముక్త్వా ఫ్రాంత్యభావే దుఃఖాభావదర్శనా చ్చ థ్రైంలికృతం దు9ఖమిలి నిశ్చీయత ఇత్యావా= వ్యతి లేశేరి, ఇత రేవ్వభిమాన కూ శ్యేష్విత్యర్థ జీవస్యాపి సమ్యగ్థానే 

వా. నను జీవ స్యేశ్వ రాంళ ల్వే తద్దు; ఖీ శే శ్వరస్య దుఃషుత్వం స్యాదిత్యత ఆహ యథా బవో౭వి ద్యా వేళనశా ద్లేహాద్యాళ్ళ భ"వమిన గతః తత్కు లేన దుఃఖేన సోఖ్యవముత్యభిమన్య లే, నైవం వరః ఈశ్వరః, (వ కౌశాదివల్ యథా సౌర 



658 రత్న, భాభూపషి తే శాంకరృబ్ర హుసూ త్రృభాజ్వ్యే (అ. ౨. 

మాన హీనానాం పరి వ్రాజశాదీనామ్. అతళ్ళ ల "కిక స్వావి పుంసస్ప 

ముగ్గ స్ట ర్శనార్థన రక్తం దృష్టం కిముతే విషయళూన్యాదాత్త నోఒన్వు 

ద్ స్త స్ప రతర మపక్యతో నిత్వవై తన్వమా త్ర తృస్వరూప నేతి. తస్తాన్నా_స్టీ 

సమ్యగ్దర్శనానర్థక్య ప్ర వ సంగ &. ప్కకాశాదివదితి నిదర్శనోవన్యాసః, యథా 

వ్ర కాళ నార శ్చాంద్ర వసో వా వియద్వా ఫప్యావతిషస్టమానోఒంగు 

భ్యాద్యుపా గాధిసంబం థా_ల్త తేషు బుజాన, క్రాదిభ "వం వ్రతివ ద్వమా నేషు 

త_త్తద్భావమిన వతివధ్య్యమానొ ఒపి న _పరమౌార్థత_స్తద్భావం ప్రతి 

పద్య ల యథా ఛాకాకో ఘటాదిషుగచ్చత్చుగచ్చన్ని వ విద్గమాసో 

ఒపి న వరనూర్థతో గచ్చతి యథా చోదళ రా వాదికంపనా త్హద్దతే 

సూర్య ప, వతిబింబే కంపమానేఒవి న తద్యాన్సూర్యః కంపతే, ఏవమ 

విద్యా ప్రత్యువస్థాపికే బుధ్గ్యాద్యు పాధ్యుపహి తే జీవా ఖ్యే౭౦ 3 దః 

ఖాయ యమానేవి న తద్యానీక్యరో దుః ఖాయ టే జీవస్యాపి ను దుఃఖ 

ప్రా ప్తిరవిద్యానిమి క్రై వతు _క్ట కము. తథా చావిద్య్యానీమి _క్తజీవభావవ్యు 

దానేన బ్రహాభౌవమెన జీవస్వ వృతిపాదయంతి "పదాంతొ; “త్త 

మనీ త్యేవమాదయ్య, . తీస్థాన్నా స్తీ జై వెన దుఃఖేన పరమాత్తనో 

దుః ఖత ప్ప ప సంగః. 

దు;ఖాఖావో దృష్ట్రః కిము వాచ్యం నిళ్యసర్వ క్షే శ్వర స్వే త్యాహ---అతశ్చేతి.. నీవ 

మంశిల్వే హతోస్సో పాధికత్వముక్త్వ్వా యోఒ౦కీ స వస్తుతస్సా పంశధభర  వానితి 

గ ప్రేం స్థల త్ర యు వ్యఖిచారయతి--- వ, కాశాదివదితి. వన్తుత స్స్ఫా రంశదుఫాత్వ 

గాధ్యన్య చేప స సదృష్టాంలే వెకల్యమ ప్యాహ---జీవ స్యేతి. కల్పితదుఃఖి త్వసాధ్యం 
న ర్తి య బగ 

ళు భ్రాంక్యాద్యభా వాదిశ్వ రే నాన్తిత్యు కం, కిం చ జీవ స్యేశ్వరస్య వా వస్తుతో 

దు3ఖు తానుమానం న యు_క్షమాగమబొ ధాది త్యావాత భా చేతి, దుఃఖ లే తద్భా 

వోపదేళో న స్యాదిత్యర 8, 
గా 

చారిద్రమసో వా వ్ర, కాకో నభో వ్యావ్య వర్తమానో వక, ౩"ఫ్టాద్యు పాధికృతవక్ర 

భావమివాపన్నో ఒపి న వస్తుతో వకృఖావమాపద్య లే, తద్వత్ . జీవోఒపీ న పరమా 

ర్భ తో దుఃఖిత్వమబ్గిమన్యత ఇక్యర్థ 



పౌ. 9.) అంశాధికరణమ్. ౧౭. నూ. ౪౭, 659 

సూ, సరం న. ౪౭, 

స్మరంతి చ వ్యాసాదయే యథా జై వేన దః కేన పరమాత్తా 
దుఃఖాయత బ్రతి. “తత్త యః; మ. నితస్యనిష్టణన్న లే. 

న లిప్యతే ఫలై క్చాపి పద్మషత్ర్ త మివాంభ సా. కరాకాత(వరో ఈసా 

మోాతుబంధ్ర స శైసు యుజ్య తే. స సస _ప్పదశ కేనావి రాశినా యుజ్య తే వున” 

రతి, చళ ఛాత్సమామనంతి చేతి వాక్య శ ఇషుః. “తయోరన్వః పివలం 

స్యాద్వ _త్వనళ్నన్న నో అభిచాకనీతీ తి “వక స్తథా సర్వభూ తాంత 

రాతి న లివ గ లే లోకదుఃఖేన బాహ్య ప్రతి చ. 

అ క్రాహాడ=యది తర్హ్హ్వైక వవ సర్వహోం భూ తానామంతరాత్తా 

స్యాత్క_ ధమనుజ్ఞావరివారౌా స్యా తాం లౌకిక వై దికావేతి.నను బాంకో 
ఈశ (ర స్వేతు_క్టం తద్భదాచ్చానుజ్ఞావరివోకా తదా శ్ యావవ్యతి 

కీర్ణావువవద్చే తేకిమ త్స చోద్యత ఇతి. ఉచ్చ తేనై తదేవమ్, అనంళత్య 
మవి హా ఉవస్యా భేద వాదిన్యశ్ళు )తయః వృతిపాదయంతి “తత్స ఫపహ్వా 

త దెవాను ప్రావిళత్. నానోఒతో= ని నె ద్ర ప్రొ మృతొో్యోస్స మృతు స్ట 

) మాప్నోతి 1 య ప్రహా నా నేవ వళ్యలె తః శ్రమని అవాం బ వాపీ (టప న్కి 
త్యేవం జాొతయనకాః. నను ఇదా భేదావగమా భ్యామంళత్వం నీధ్య 

రీ౭, సృ త్యావ్యనుమానం చాధ్యమత్యాహ---న్య రంతి చేరి. సూత్రం 

వ్యాచషపే--స రంతీతి. తత జీవవరయోర ధే కరాతా కరా క శయో జీవః, దశేం | టా / డా లా 
ద్రీియాలణో పంచపా ణా? మనో బుద్ధి శ్చెతి నృప్తదశసం ఖ్యాకో రాళిర్టింగం, సూ లే 

చ శబ్ద! శుతిసము చ్చయార్గ ఇత్యావా---చ శబ్దాదితి. యథాదిత్యః (వ, కాశ్యదోషై 

ర్న లిప్యతే తభక్యర్థః- 

రోరా. యతో బావోో౭.సంగ స్తసాన్న లివ్య లే, వవమంశిత్వకృళమాశ్వరే 

దోషం నిరస్యాంశ ఇవేత్యుక్తం జీపస్యాంశత్వం చేసాము హాధికమిలి స్ఫుటయితు 

ముత్యంత స్వరూ పై పెక్ళమాచాయాకీ వలి అత్రాఈ బాత్యాదినా. కథం తర్తీళ్యన్వయకి 

'తత్ర యః వరమాత్రా పీ స నితో నిర్హుణః న స్థ్రలేకి న లి వ్యలే ఫలైశ్చాకి 
పద్మ్యప శ్రమ హాంధనా.” ఇ శ్వాదిభీః వ్యాసాదయ ఈశ్వరన్య సొంసారికదుఃఖా 

, సంస్పర్మిత్వం స్మరం క్యర్థః 



660 రత్న పృభాభూషి. కే, శాంకర బ్రవాసూ త భాజే [అ. ౨ 

తీత్యుక్షమ్. స్యా చేత దేవం యద్యుభావవి భేదా భేదా వ్రతివిపాద 

యిషి తె” స్యాతామ్, అభేద వవ త్వ, వృతివీపాదయిషిత్కు బ్రవ్లో 

తృత్య ప్ర తిపత్ఫౌ వురుషార్థనిద్దిః. సభావప్రా వస్తు 'ఛేదోఒనూద్యతే. 

న చ నిరవయవస్య బ్రహ్మణో ముఖ్యోఒంశో జీవస్పంభవతీత్యు కం, 
తస్తాత్సర ఏవైకస్సన్వేహెం భూ తానామంత రాత్తా జీవ భా పెనావస్థిత 

త్వత్ వ_క్షవ్యానుజ్ఞావరివోరోవవ త్తి తాం ట్రూమః. 

సూ. అనుజ్జాపరిహారౌ చేహ 

సంబంథాజ్జ్యోతిరాదివల్. ౪౮, 

“బుతె భా-ర్యాము పెయా' దిత్వనుజ్ఞా 'గుర్భంగనాం నోవ 

గచ్చే' దితి పరివార తథా “అగ్నీపోమోయం వళుం సంజ్ఞ వయా 
హా 3 అలర ఇద్యా 0 గి దిత్వనుజ్ఞా “మూ హింస్యాత్స ర్వ్యాభూతాని తి వరివోరః. ఏవం 

కా బం ణా 0 వ ఇగ గా 

లోేశే_పి మితనువ సెవితవ్వమిత్యనుజ్ఞ, శత్రుః రహా స్య ప్తి 

జగ ఇడా 9 గ్ర యో భాం జగ ర్న అద "0 వా? క్యా ఒధ్య పరివార ఏవం వకారావనుజావరివో ౮ వేక ర్వెఒప్యాత్త నొ చేహ 

సంబంఛాత్స్యా కమ్. దేపాస్సంబంధథో దేహసంబంధః. కః వున ర్లేహే 

సంబంధః. చేవాదిరయం సంఘాతో “ఒహ మేవెత్యాత్మన విపరీత ప్రత్య 

యోత్చ త్ర. దృ ప్రా చ సా సర్వ ప్రాణనామహం గ చ్చామ్యహమా 

కదే దాదంశ భేదాల్ . నిరవయవ, బవాణో ముఖ్యాంళో న సంభవతీతి వదతా సాం 

నినా భేదో నా స్తేత్యు క్షం భవతి, 'శేదాభా వే బాంశాంశి ఆ స్వభా వాదనుజ్ఞాది భేద 

wa క్షి గ అత వ్యవహారానుపవ త్రిరిత్యా మె పాధిప్రాయః, న వయం భేదస్యాస త్త ఏం నరశ్ళంగవ 

ద్బామక కింతు మిథ్యాత్వం వదామః, తథా చ డేనోద్యు సాధి భేదేనాంళ జీవా 
నామాబ్రవాబో థాళ_ల్సిత భేదాచ్భేదవ్యవవారో పప త్రిరితి సూ తేణ సమాధ తే 

శామిశ్యాదినా. నను శ్ర్రంతేః కుతళ్చిన్నివృత్స' వ్యవవారవిశే క దస్సా ్యదిత్యత ఆహ 
‘ ~ on చి 3 ల | ాం | అ సప రా నను 'నానో=.తీ డస్త దశా ఇ లది న అత్మ భదమా త్రని షే ధాల్ , 

కథం మిత్రం సెవ్యం శత్రవః వరిహార్త వ్యా ఇ త్య్భాద్భనుజ్ఞావరివో రౌ స్యా తామిక్యతే 

అహా 

ఉక్తా వనుజ్ఞాపరిహారౌ  సర్వశత్రాతృ నోశిఖండై కరన ల్వెఒపి దేహ తాదాక గి 
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గచ్చామ్యవహామంధథో౭. హమనంధో౭ హం మాఢో=హవుమూఢ 
ఇ త్యేవమాత్తి కా, న వ్యా న్యాస్పమ్యద్ద ర్శనాదన్యన్ని వారకమ నీ. ప్రాకు 
సమ్యగ్ధర్శనాత్ ప్రతలైషా (ఫై/తిన్సర్వజంతూనామ్. తదేవమవి ద్యాని 
మి త్తే దెవోద్యు పాధినం బం ధక్ళ తాద్యి శెపాజై కాకా భ్యువగ మే ఒవ్యను 
జ్ఞాసరివో రావనక ల్పె ఏ తే సమ్వగ్ధర్శిన_న్టర షి నుజ్జాసరినో రా నర్థక్యం 
ప్రాష్తమ్. న, తస్య కృతార్థ త్వాన్ని యోజ్యత్యానువవ త్తే, పాయోపా 
చెయ యోర్షి ని రా జ్యో నియో _క్షవ్యస్నా $s, ఆత్మన_స్ట్యతిరి క్షం 
౩హాయముపా చేయం వా వ_స్ట్వవళ్యన్క థం నియుజ్యేత, న చాత్ర” 
తృన్యేవ ని యోజ్వస్సాాత్ , త రరన్యుతి రేక వర్శిన వవ నియోాజ్యత్య 
మితి చేన్న తత్సంహాతతాాభిమానాత్. సత్యం వ్యతి రేకదర్శినో నియో 
జ్యత్వం తథావీ వ సమాదివ రై వాద్య సంవాతత్వమసశళ్య తవ వాత్త నో 
నియోజ్య తాగభిమానః. న హీ దేవాద్యసంహతత్వ్ణదర్శినః కస్య చిదవీ 
నీ యోగో దృష్టః కమ్యులే కాత్త స్రదర్శిను న చ ని యో గా భావాత్స 
మ్యగ్గర్శినో య ఖెష్ట చేష్టా పృనంగః, సర్గ తాభిమాననై పవ ప్రవర్త 
న హ్య్స్యా ఇ త్యాదనా, (చ్కలీతా నంతతా విశేవో "భేద9, అని యోజ్య శ్వాద్భవ్య 
విద. శాస్వ్రైనర్థక్యమిష్టమి త్యావా-__న త న్యేతి, ని యోగ విషయ దె ఏ తాఫావా 
దాత్మన్యసాభ్యే నియోగానువపత్తేర్న (బవ్యావిన్ని యోజ్య ఇత్యర్థః. నన్వామువ్మ్ కఫల 
పూర్రుశే కరణి దేవాభిన్నాశ్ర వివేకిన వీవాథ కారో వాచ్యం తథా చ ద్రహానిన్ని యోజ్బ$ వివేకిత్వాత్క_ రాధి కారివదిలి శంక తే__శరీరవ్వ తి లేశేతి, వరోత్షవి వేకస్యా 
వరొ తభ్రమావిరోధి త్వాత్క రి కే దేహాభేద భ్ర మో2. స్ట, లేథా చ భ్రమ ఉపాధిరిలి పరివార లి నేత్యాదినా. యథా వ్యోమ చెహాద్భిన్నం తచ్వదహమిత్యవళ్యతో 
ధ్రాంత స్యేత్యర్థః. బ్రహవిన్న నియోజ్య్క అభ్రాంత త్వాత్సు షు ప్పవది త్యాహ-__న హీత్రి, 
చేవోదిష్వసంహతత్వదర్శినస్సంహ తత్వదర్శనకూన్యన్య భాదభాంతిరహీ నన నువం ప్ప 
స్యేతి యావల్, అజ్ఞస్యావి భ్రాంత్యభావశాలే నియోజ్యత్వం న దృష్టం కిము వాచ్య 
మాత్యనిద ఇత్యర్థః, అనియోజ్య లే బాధకమాశంక్య హిహరతి_న వేతి. విషయా 
వె రాగ్యస్య జ్ఞ సార్థమ భ్య స్తస్య బ్లా నసాంతరమనువృ త్త్యా విషయెను (వ వర్తక రాగ 
'సంబం ధాక్సంగ వ్యే తే, జ్యోతి రాదివణ్ యథా జ్యే తిపోఒగ్నో కేకలే... శ్ర శాన సంబంధ్యగ్ని 8 పరిహారోో చేతర్య, కద్వదా క" పీశ్యర్థః. 



652 రత్న వ్ర భాభూవి కే శాంకర బ్రహనూ త్రభామ్యే [అ. = 

కతా(త , అభిమానాభావాచ్చ సమ్యగ్గర్శిన్క, త 
వానుజ్ఞావరివోరా బ్యోతిరాదివత్. యథా జ్యోతిష వక త్వేఒప్యగి 
క్ర క్రవ్యాత్పరి ప్రా హాయే నేతరః, యఖథా చ వ్ర, కాళ ఏకస్వాపి సవితు 

మేధ్య ప్ర దేశినంబంధః పర్నిహ్రియతే నెతరశ్శ్నుచిభూ మిస్థః, తథా 
ఫొౌవమూ; ప్రదెళా వజ, వైడూశ్యాదయ ఉపాొదీయంతే భామా ఆక 
సంతో నరక శేబరాదయః వరి హాయంతే, తఇా మూ త తో వురిషం గవాం 

పవి శ్, తయా వరిగృహ్యూలె, కేవ జాత్యంత రే పరివర కలే తద్యత్ . 

పగ గ రిల 

౮ రో ర్ k 

Ck 

సూ, అసంత లెశ్చావ్యతికరః, ప్రకా, 

స్వా తాం నామానుజ్ఞపరివోరా వకస్యా పాత, న నో చేహవిశేన 

యో7గాత్. య _స్త షయం కర రృషులసంబంధస్స చై కా త్యాభ్యువగ మే న్య 

క్ల్యేత స్యామ్యేక త్యాదిత్ చేత్ , నై తదేవమ్, అనంతతేః, న పీ క ర్తురో 
కళ త్త నస్సంతతిస్సరై గళ్ళ్ంవై స్పంబంధో౭_ స్తీ. ఉపాధితేంగ్ర్రాహీ 

నివృత్తేర్నా తి (వ్ర సంగఖఇత్యర్థః తదుక్తం భగవతా “రసోఒవ్యస్య వరం దృష్ట్వా 
నివ ర్రత' ఇతి. నీవమనుజ్ఞాని ప్ర సంోోనాని యోజ్యక్వం విదుష, ఉక్త, వ, కృతముజ 
సంహారతిశస్తాది తి. వీకస్యాష్య పాధి భే దాదరుజ్ఞావరి హోర యోర్డ హంత మాహా 
జోతిరితి, క క్రవ్యం మారిసమ త్రీతి క్ర ర్కవ్యాదశుచిః న్ద శశ నాన్ని రిత్యర్గ 8. 

ర్. శంకో త్తర ల్వేన సూ త్తం వ్యాచ చ్రై--స్యాతామిత్యాదినా, యద్యపి 

స్థూల దేవాసంబం ధాదు పాదానవరిత్యా గా స్యా తాం త థావ్యన్యకృతకర్శ ఫలమిత 

శేణాపి భుజ్యేలేతి కర, ఫలవ్యలికరస్సాంకర్యం స్యా ద్దైవావిళిష్టస్య స్వర్షాదిభోగా 
యో గేనావిళిష్టాక్మన ఏకసై వవ భోక్తృత్వాల్. తస్తాళ్ళ పరీ నరకీ చేతి వ్య వస్థానిద్ధయే 
ఆత క స్వరూబభేదో వాచ్య ఇతె శంకార్భక, భవేత్త తదా సాంకర్యం యద్యనువహి పొశాక్త న్ 

నవ భోక్తృత్వం స్యాన్న శ్వేశద స్త్ కద్దుణసార త్వాదిక్య శ్రా మోతస్థాయిబుద్ధ్యువ 
హితన్వ్యైవ క ర్షృత్వాదిస్థాపనాత్, తథాచ బుద్దెః వర డేవోన సంబంధా త్తదువహికజీవచ్య 

నను వివమవి స్వామ్యేక తాల్ కర్త ఫలనంకరో దుర్వార ఇత్యత ఆవా= 

కర ర్మ ఫలనంబంధస్యావ్య తికర; అసంకరః, కుకః, అనంత లే; ఉ పాధిపరిచ్చ్భిన్న 

స్యాత నః సరై ఏః శరీర వై రసంబం థాది త్య ర్థక, 
Ff 
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జీవృత్యు_క్షం, ఉపాధ్యసంతానాచ్చ నా స్థీ జీవసంతానః. తతశ్చ కర — 0D 

వచితికరః ఫలవ్యతికరో వా న భవిష్యతి, 

సూ. ఆభాస ఏవచ ౫౦. 

ఆభాస ఏవ చై హ జీవః పర స్యాత్మే నో జలసూర్య కావివత్చ్రతి 

వ్య 

వ త్తవన్ష న 
ఎడి 

జలనూర 6 శ 

ర్త జీవ 

ర 

సవవ సా ఫీన రమ్. స ఏవ సామూన్నా _స్ప్వంత అతళ్చ యథా నె నైకన్ని౯ 

కంపమా నే జలసూర్య కాంతరం కంపే, ఏవం నైకస్మె౯ా 

cn 
vo 

ర్య ఫలసంబంధిని జీ వాంతరస్వ తత్పంబంధః; పవమభ్యవ్యతికర 

ల వక కర్మ ఫలయోరాభాసస్య చావి ద్యాకృత త్వా తృదా శ్ర యస్య సంసా 

నా ప్తి వరబేహసంబంధ ఇతి బుద్ధి భే దేన భోక్త భేదాన్న కర్తాదీనాం సాంక్రర్యమితి 

సమాధానార్థ రిం 

౫౦. అంశ ఇత్యాద్యసూ ఓ, తే, జీవస్యాంశత్వం భటా కాళనై నినో పాధ్యవ చేద 

బుస్ట్యో క్త కం సంవ ప్ర త్యేవశాళేణానచ్యేచవకారుచిం సూచయక్ “రూపం రూవం ప్రతి 
నరో రూపో బభూవ త్యాది, శుతిసిద్ధం (వతిబింబవతీ మువన్యన్యతి భగవాన్నూ త్ర శారు 

అభౌసనవ చేతి. న వరమా శై వానువహితోో జీవో నభవతి ఉపాధ్యనుభవాన్నాపి 

తతో భిన్న “స వీష ఇవా వృవిష్టః' ఇ త్యాద్య భేద శు, తిస్యృతివిరో ఛాల్ , తస్యా 

దవి ద్యాత త్కార్యబున్య్యాది ప్ర వతిబింబ నీవ జీవ ఇత్యర్థః. ర్తిసీ సీన్స న్న బుద్ధి ప్పి 

బింబ ఛదాత్స ఏరీ నారీ తాకి వ్యవస్థా జీవస్యావిద్యక త్వాద్విచ్యయా మోత శ్చేశ్యువ 

పద్యత ఇత్యానా_అకశ్చేశ్యాదినా. య_స్థ షయం భెస్కరస్య (వృలావః వలి 

బింబస్య నో పాధిసంసృప్షతశయా కల్సితత్వం కింతు స్వరూ పేణైవ, అత; కల్పిత పృలి 

బింబస్య ముక్తా స్థీత్య రెకాగాన్న జీవత్వమితి స సీధాంతరహస్యాజ్ఞనక్ళత ఇళ్యు పేక 

ణీయక. యది దర్పకో ముఖం శుక్లా రజతవత్కల్పితం స్యాత్తదా చేదం రజకమితి 

స్వయావబాధవ న్నేదం ముఖమితి బాధ్యం స్యాత్, అతో నా స్తీ దర్చ్వణ ముఖమితి 

సంసర్హ మాత బా ధాన్మ దీయం ముఖ మే వేదమిత్యబాధితము ఖా భేదానుభవాళ్సంసృష్ట ల్వే 

ఇర |" a గ అర య టో Gp జ నైవ కల్పితత్వం (వ, పశ వానే సళ్చావికృత బ్రహ్మణ వ్వ వ తిబింబభా వాఖ్య వ, వే 

కిం చ= 

ఆభాస వీవైమ జీవః పరస్య ఆత్మనః సూర్యవ్రృతిబింబవల్ . తతశ్చ యై 

కస్మీన్ ప్రలిబింబే కంసమానే (ప్రతిబింఛాంకరం న కమ్సలే తథా నికస్మిన్ జీవే 
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౫ బొ - ణా wer a లనే - Xu రస్యావి ద్యాకృతతో వవ త్తిరితి తద్యురిదాసెన చ పారమార్థికస్య 

ధ్ర వోత్తభావస్యావదేశో పవ త్తిః యేషూం తు బహావ ఆత్మన స్తే న 

జ వ తై అ న్నా ం _ సల సర్యగ ఆ నృహోమెనైమ వతిక రః వ్రావ్నోతి. కథం బహవో 

విభ వక్చాత్తనశై తన్వమా త్రస్వరూపా నిరుణా నిరతిళ యాళ్ళ 

అగ 6 జ ఐం తదర్థం సాధారణం ప్రథానం తన్ని మి త్రైపోం భో గాపవర్టసిద్ధిరితి 

సాం ఖ్యాః. సతి బవాంల్వో విభు తే చ ఘుటకు డావ్టిది సమానాః ద్రవ్య 

మాత్రస్వరూ పాస్స ఏత ఒచెతనా ఆత్మన _నృచువకరణాని చాణూని 

మనాంస్య చెతేనాని తత్రాత్మ ద ద్ర వ్యాణాం మనో ద్రవ్యాణాం చ 

సం యోగాన్న వేచ్చాద యో వై శేషి కా ఆత్మగుణా ఉత్పద్యం వే తే 

చావ్యతిక రేణ ప ల్యేకమాత్తే సు సమవయంతి, సనంసార సేషోం నవా 
| గ 4 —డీ ఎలి 

నామాత గుణా నావమత్యం తాను త్చాదో చాత, ఇతి కాణాదాః, తత్ర 

సాంఖ్యానాం తావ చైృతన్యస్వరూపత్వాత్స ర్య్వాత్మనాం సన్ని థానాద్య 

వహ సుఖదుఃఖనసంబం ఖే స్వ పాం సుఖదుఃఖసంబంధః 

ప్రాన్నోతి. సా ్ఫ ఇ తత్చ్రభానప్ర కు వృ క్ పురుష, చై వల్యార్థ తె దష 

వస్ధా భవిష్యతి. అన్య థా హూ స్వవి భూతిఖ్యావనార్థా పథాన ప్ర 

శోశ్తేర్న స్వరూవకల్ప నా, వరా క్రాంతం చాత, దర్పణటిీ కాయామాచారై ప్రరిత్యువ 

నమ్యలే. ఏవం స్వమ లే స్వరూవైక్యేఒప్యువహిశజీవ భేదాదసాంకర్యము క్షం, సంపృతి 

గాలే, ఛకారసూచిళం వనేషిం సాంకర్యం వక్త్రముషకృమ లే--_యేషామి త్యానినా. 

శ్థసఖమణణేన్భాజ్యేమద్ర పృయత్న ధర్థాధర భావనా నవాత సవ మసగాం సన్ని ధానా 

ఎత్యాదివదా దౌదాసీన్యము క్త కం, సొాంఖ్యస్సా వభిప్రాయం శంక లే స్వా దేతది శి. 

సశేషహాం పుంసాం సృకృళిసాన్ని ధ్యాదృవిశే షే౭వి వకృతిరేవ వ పృతివఫురుషం నియ 

మేన భోగావవర్షార్థం ప్రవ రే కథా చోచ్చేత్యప్రవహార్థ నియ వ ధాన ప్రవృత్తి 
రితి భోగాదివ్యవస్థ్రా, అన్యథా నియకళ,వృ త్త్యనంగీ కా శే స్వమా హాత్మ ఖ్యావనార్థా 

ప్రధానస్య ప్రవృ శ్తిరిత్యు ద్రేశ్యవిఘాతస్స్య్యాదిత్యర్థ 8. జడ వ పృథానస్య(ో సైళ్యవివేశా 

భౌవాక్పు దషార్భ స్యాప్యనా గకస్యా శేకనస్యానియామక శ్వాన్న వ్య వస్థా మానయు క్తి 

శర వఫలసంబంధిని న జీవాంతరస్య తత్సంబంధ ఇతి సంకరః సువరివా ర్య, స్వాభావికాక 
నానాత్యవాచే తు కర ఫలసంకరిే దురార్చర ఇతి దిక్, న 
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వృ త్తిస్సా విత్ . తథా చానిరోకః ప్రసజ్వేకేతి. నైతత్సారమ్, నహ్యా 
భి లషి తేసిద్ధినిబంథ నా వ్యవస్థా శక్యా విజ్ఞాతుం, ఉపపత్వ్యా తు కయా 

నస్ఫిచ్యే తాస త్వాం పునరువపతె కామం మాభూదభిలషితం 
పురువ కై వల్యమ్, పావ్నోతి తు వ్యనస్థా వాత్వభా వాద్య స్టితికరఏ, 
కాణాదానామవి యడై కేనాత నా మనస్సంయుజ్య తే త దా తాంతరైరవీ 

నాంతరియకస్సం యరాగ స్ఫ్యాత్సన్ని థానాద్యవిశేషాత్, తతశ్చ "బాత 
నిశేషాత్సలాని శేష ఇ ల్యేక స్యాత్మ నస్సు ఖదుః ఖసం యోగే సర్వాత్మనా 

మేవ సమానం సుఖదుఃఖత్వం వన జ్యెత, స్యా దేశ దదృష్ట్రనిమిత్తో 
నియమో భవిష్యతీతి, నేత్వ్యాహ._ 

సూ, అదృష్టాసియమాల్ , గ. 

బహుష్వాత్మసు ఆకాళవత్సర్వ్యగ తేషం ప్రతిశరీరం బావ్యో 
భ్యంత రావి శచేణ సన్ని హి తెషం మనో వాక్కా_యెర్గరాభర్శలకుణ 
మద్భహష్థముపార్ద్య కే, సాంఖా్యానాం ఆావత్తదనాత్తసమవాయి వథాన 
న్షి ప, ఛానసాథారణ్యాన్న, వత్యాత్మం సుఖదుఃఖోపభో గస్య నియా 
మకమువవద్య తే. _కాణాదానావువి వూర్వవత్సాథార జేనాత్త మన 
స్పం'యోగోన నిర్వ _క్రితస్యాదృష్టస్యాపి, అనై ప్ర్వాత్త న అదమదృష్ట 
మితి నియమే "పాత భా వా బేష ఏవ దోషః. 

శూన్య త్వాది శ్యాహాచె తదితి. యో హీ నియామ కాభా వేనో చ్చేశ్యవిమూతమా పాద 
యతి తం మతి శనై వా పొదనమిష్టమి తి భవః. ఆతార్కికమ లేవి భోగాదిసాంకర్య 

మి త్యాహ-__కాణాదా నామితి, హాతుర నన్సంయోగక, ఫలం సుఖుంది. 
ఒక వశీ ఇగ జ య అధ, ao. యదాశళాద్భస్వక్ళళి యో మనన్స్ఫంయోగస్స తదాత్త నవవ సుఖాది 

మేం శ్రురితి వ్యవస్థాం శంక 'తే_ స్యా దేతది తి, నూ గ్రే ణం పరివారతి. చే శ్వా హా తి, 
అ అర్య ఇ 3 | పూర్వ వన్మనస్సంయోగవల్ , అదృపష్యన్యాపి సర్వాత సా ధారణ త్వాన్న వ్యవ స్థక్యర్థ 8. 

నను వానాత్వవాచే అద్భష్ట నియమా ల్ కర్తఫలనియమ ఇతి చేత్ కత్రావా- 
సాంఖ్యమ లే (వ, ధాననమ వెళమద్భృష్రమ్, తస నర్వాత్యసా ధారణ్యాత్ న 

పోవ నదవ ?; న్యాయమ ₹€2.ప్యదృప్త మేతుమనఃసంయోగన్య సర్వా తవిశేషాల్ 

ఇదమస్యా హం నేత్య వంరూపన్య అదృష్ట్రనియమస్యాభఖావాల్ ఫలానియమ ఇత్యర్థ 3. 

Fe 
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తి త్రుఖా మై (అ. ౨. 

స్వా బేతదహామిదం సఫలం ప్రావ్న వానీదం పరిహూ రాణి ఇస్టం 

పయ యతే ఇళ్షంకర వాణీ త్యేవంవిథా అఖసం థ్యాద యః వ్రత్యాత్మం 

పవ 'రమానా అద్భష్టస్వాత్మ నాం చ స్వన్వామి భావం నియంస్యృతితి, 

నేత్యాహ-_ 

బస అష ఎన లక సూ. అభిసంధ్యాదెప్వుఎ చెవను. ౫౨. 

అభిసంథ్యాదీనామపి సాథారణెనై వాత్తృమనస్పం రరూగోన 

సర్వాత్మ సన్ని థా క్రియమాణానాం నియమేాతుత్వానుపవ ల్తైద క 

దోషానువంగ వవ. 

సూ, ప్ర దశాదిలి చెన్నాంతర్భావాల్ . ౫౩. 

ఆమ చేత విభుల్వె-ప్యాత నళ్ళరీరప్ర తిష్టేన మనసా సంయోగ 

శ్యరరావచ్చిన్న వవాత్మేప ప్రదేశే భ విష్యుతి, అతః వ, దెళకృ తావ్య 

వస్టాభి సం ఛ్యాదీనామదృష్టన్య సుఖదుఃఖ యోశ్చ భవిష్యలతి. తదవ్ 

నోపవద్యలే. కస్తాత్ , అంత ర్భావాత్ . విభుత్వావి శ పాద్ధి సర్భఏ వాత్త 

నస్సర్వక రీశేష్యంత: వంతి. త శ్రీ న వై శెషిశై శృరీరావచ్చిన్నాఒ 

గ. రాగాదినియమా త క్తక్షాదృప్త్రనియమ ఇ త్యాశంక్యో త్తర తే్టేన నూ శ్రే 0 

గృహ్ణోతి స్యా దేశది త్యాదినా. అనియము ఉాక్తదోవు, ఆశ్రాంకక వృ జేశన్య హర 

దేహే బా౭నం త ర్భా వాద్య స్రవసై సేత్రి శం కార్గ$. | 

౫౩3. కిం మనసా నంయు శాత హార్షన$ వ్ర దేశః ఉత కల్పితం, ఆద్యే సర్యా 

తాం సర్వ చేసూమ అంత ర్యా వాదవ్యవస్థా. ద్వితీయం దూషయతి--_తత్ర, న్ వెశే 

షి3ైరితి. స ర్వాక్యసాన్నిధ్యే సతి కస్యచిచేవ వృ దేశః కల్చ్పయితుమళక్య3 నియామకా 

నను అహామిదం ఫలం దాన్న వానీ త్యాద్యభిసంభ్యాదయ వ, త్యౌళ్ళే నియ తాః 

సంతః స్వవ, యోజ్యాదృష్రనియమహాతవో భవిష్యం తీక్యత ఆహా... 

అభిసం ఛ్యా దిష్వపి సా ధారణమన$సం యోగసా భ్యేవు అదృష్టనియమ చే బాతుల 

భావ ఇత్యు క్తదోష _స్తదవస్థ 8. 

నను ఆత్త్మనాం విభుల్వేఒపి స్వన్వశరీరావచ్చిన్న నీవాళ్ళవు చేశే. మన 
నృంయోగ ఇతి భవతృభిన ౦ ధ్యాదినియమ ఇతి చెల్, న, సర్వాత్మ నాం సరళి శేష్వంక 
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ప్యాత్మేనః వ్రదెళః క ల్పయితుం శక్యః. కల్ప స్రమానొ ఒవ్యయం నిష్ప? 
దెళస్యాత్త నః పృదేళః కాల్పనిక త్వాదేవ న పార మార్ధికం కార్యం 
నియంతుం శక్నోతి. శరీరమవీ సర్వాత్మసన్ని ఛావుత్పద్యమానమనై క్ట 
వాత్మనో నేతశేపామితి న నియంతుం కొక్యమ్, వ్ర దేళ నిశెపాభ్యపగ 
మేఒవ్ చ ద్వ యోరాత నోస్సమానసుఖటదుఃఖ భెాజోః క దాచిదెశేనై న 

మ మో 5 = 7 జ 5 న న వగ నద్ధిన్నా ఆ ,నమానప్ర దెళ నాస్టపద్వ యూ రాల్చి 
దృష్టన్వ సంభ వాతి . తథా పీ దేవద తో యన్మున్న్రచె 3 సుఖ 

దుఃఖమన్నభూత్ తస్తాత్స్ర దేళాదవ క్రాంతే తచ్చరీశే యజ్ఞ ద_త్తళరీరే 
చ తేం దెశమను ప్రావ్వే తస్యావిత రేణ సమాసస్సుఖదుఃఖానుభ వో 
దృళ్వలెసన స్వాత్ యది చేవదత్తయజ్ఞ ద_త్తరెరాస్సమాన వ దేళ 
నుదృష్టం న స్యాత్, స్వన్రాద్యనువభా గ ప్రసంగళ్చృ ప్రబేళవాది 

శ 
నస్సా్యాత్, బ్రాహ్మణాదిశ రీర ప్ర దే ఇ వ్వదృష్ట్రనివృ లః వ్ర బేళశాంతర 

భ'వాదిక్యర్థః, వ, బేశ కల్ప నా మంగీకృత్యా ప్యాహ---క ల్ప్యేతి. కా ర్యమళేనం ధ్యా 

దికం యస్యాత్శనో యచ్చకిరం తత తనైగివ భోగ ఇతి వ్య వస్థామా శం క్యాహ= 
శరీరమప్స తి, (వ్ర దేశవకే దోపహోంతరమావా ప, దేశేతి. యనసీ న్నాత్త వ, దేశేఒద్భ 
ప్లోత్స త్తిన్స కిం చలస్థిరా వా, నాద్యః అచ లేఒంళిన్యంశస్య చలనవిభాగయారసంభ వా 

వణరో వాదాపాతొచ్చు. ద్వితీయే తసి న్నేవ వ్ర దేశే వరస్యాపీ భోగదర్శ నాదదృష్ట 
స = అది | $ బు ౧ మ సి త్య నాప్ శరీరేణ ద్వయో రాత్తనొ రో్ళోగ వ, సంగ8, యద్యాత్త భెదార్స)) దేశ 

యోన్వ్నేద సదాపీ తయోనేకజేహాంతరా్నావాదో గ సాంక్రర్యం కేదవనం సావయ వాత భాయ ఖా భి థ్ - 
వాద్య వ సంగత్చ, కెంచ యత్తు యశ్రాత్మనకిప, దేశే శరరాదిసంయో గాదద్భష్టముత్సన్నం 

రత్త త్ర తల్రై వాచలవ, చేశే స్టితమితి స్వర్రాదిశరీరావచ్చి న్నా త్యన్యదృష్టాఖా వాద్భోనో 
న స్యాల్ , అతు ప్ర దేళభేదో న స్యవస్థాపకక. య త్త ఏ తోత్పన్నమద్భప్పం స్వా శృయే 

= జల ర యత్ర క్వచిద్భోగ బాతురితి న్వర్తాదిభోగసిద్ధిరిలి, శన్న, భోగశరిరాద్దూరస్థాద్భ స్టే 

మానాఖాొవాదితి ఫౌావ$, యదకీ కేచిదాహు$ మనన నీక ల్వే ౬ స్యాత నాం ఛడే= 

సంయోగవ్య క్రానాం భదాక్క_యా చిళ్ళంయోగవ్య-క్వా కసి ౦క్సి దేవాత న్యదృష్టె 

మిత్య సాంకర్యమితి, తన్న, సంయోగవ్య కీనాం వె జా లృ్బాఫె పన సర్వాసా మే 
య are జ్య జ మే న్ న న్ దెహోంతస్థ్సస ర్వాత న్వదృష్ట పాతుత్వాపతక  తథాచ సర్వాత్మనా మేకసి చే ప 

ర్భావాల్ అస్యాత్మన ఇదం శరీరమితి నియమాఖావాల్ ప్రదేశకల్పనా న సంభవt 

క్యు క్షసంకర స్తదవస్థ నీవ ఆస్మత్పత్నే జీవ భేదస్యావిద్యకల్వేన న సంకర, తథా + 
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వర్తితా చ్చ. స్వర్హాద్యువభో గస్య. సర్వగ త త్యానువవ త్తిళ్చా బవారా 

నామా నాం దృష్రాంతాభావాత్ . వద తావ _త్తం శేబహవస్పమాన 

వదె ఎచేం రూపాదయళ్తతి చెన్న, తేహిమవీ ధర ర్యా స్ట శేనాభేద 

లక్షణ భేదాచ్చ నతు బహూూనామాత్తే నాం లమణభేదోట సీ న్స అంత్య 

విశే విశెపవరా చేద క త్రిరితిచేన్న, ఛేదకల్పనాయ అ _న్యవి శెవకల్పనా 

యా న్చేత రేత రా శ నే యత్యాత్ , ఆ కాఫాదినావుపి విభుత(ం బ్ర బ హూవాది 

రం. కించ గా నాం విభుశత్వమంగీకృత్య్ససాంకర్యము క్తంసం ప భో క్తత్వం దుర్వారం. కం బహూనాం విభుక్వమంగకృత్యసాంకర్య క్షంసం పతి 

కరవ్రాణాం విభుక్వమసిద్ధమవహామి హై వాసీ సృక్యేల్ప తాపనుభ వానా నాభ వావ్చే త్యాహ- 

సర్వగత త్వానుపవ_ల్ర త్రిశ్వేలి. కించ బసారా సాం విభుత్వే సమాన దేశ శం వాచ్చం, కచ్చా 

యు క్షమద్భృప్ప త్వాడి త్యావా= వ దితి. నను న. దృపష్వ 

మితి చేన్నాయమస్త్న త్సమృత్ దృష్టాంత;, పస్స తెజోమా త్ర త్వా దృ సస్ఫృ జల 

మాత్ర త్వ్వద్దంధన్య పృథివీమా త, త్వాది త్యేవం తత్తద్దుణస్య స్వస్వధర్య్యంగేనా భేదా 

-శేజదదిధర రతిరిక్త కఫుటా ఫె వాత్ = కంచాత్మ నాం బహుళ్వమవ్యసిద్ధం, ఆశ క్వరూవ 

శ 
లక్షణస్యా భేదాత్ , తథా-చ దేవదత్త త" యజ్ఞదత్తాక్ష నొ న ఫిన్నకి, ఆళ్ళ త్వాద్యజ్ఞ 

దత్తత వత్. అఆ Uy "వె చై శేషిక శృ్ళంక లే_--అంతృవిశే “వేతి, నితృద్ర, వృమా త్ర త్ర వృత్తే త్ 

బూ క్యాపశేజారే చ స్వయం సా, వశ్ళయవ్యావర్తకా ఏవ న స్వేపాం చ్యావర్తక 

“పీన్షంత ఇత్యం త్యా ఉచ్యం ల. తథ్రాచ వి శేషరూవలమీణ భదాద్భప త్యాత్మ భేద 

వృ న తావదాత తన్య నాత్మ నన్ఫ కాజా ద్భేదజ్ఞానార్థా విశేషకల్ప నా", ఆత్ర త త్వా దెవా 

నాత్మ ఛేదసిద్ధే8, నా ప్యాత్మీ నాం మిథో ఛెదజ్ఞానార్భం తత్క_ల్బన్యాా ఆత త్ర ఇదస్యా 

చ్యాష్యసిజ్జేః. నచ విశేష భేదకల్పనా దె వాత్త ఛకల్వనా యుక్తా, ఆత క్క భవ ప్తావా 

తను విశేష భేదసిద్ధి స్తత్సిర్భ' జ్జ ప్రంత్యన న్యా క్రయ ఇతి పరిహారార్థ్య$. యత్తు 

బహూనాం విభుల్వే ఆకాశదిక్కాలాదృష్టాంత ఇతి సోచఒవ్యనమృత ఇ త్యానాా 
7 అద. ~ లి 

ఆకాశాదీనామి శి. విభఘుశ్వనై గ్రకవృత్తి ల్వే లాఘవాన్న విభు భేద9, యశ కసి న్నా కాగే 

భేరీఏణాది'భేడేన శారమంద్రాదిశబ్దవ్యవస్థా ఏవ మేకసి న్న ప్యాత్మని బుద్ధ్యు పాధి భే దేన 

సుఖాదివ్యవస్థో పవ లే రాత్త్య భే దేఒపి వ్యవస్థాను పప ల్రైరు క్త త్వాన్సు థా భేదకల్ప నేళ్యుప 
me] 

ఆవిద్యానిమి త్రజీవభావవ్యు దా సేన బ్రవాభావమేవ జీవన్య పతి పాదయతేః తత్త 

త ళం | శశ్చి | 

మస్యాదిశ్రుతిళాత స్య ఆవిద్యక భేదానువాది శ్రుతిజా తేన న విరి ధ ఇతి సిద్ధమ్ 
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నో ఒనీద్ధం కార్య త్వాభ్యువగమాత్ , తస్తాదా తెక తృపకు ఏవ సర్వదో 

పషూభఫావ 9తి సిద్ధమ్. 

బ్రతి సృ్ప్పదకాధికరణమి. 

వతి మచ్యారిరక విరామాంసా భామ శ్రనుద్దో వింద వూజ్య శ 
పొదళిప్య మచ్చంక ర భగవ త్పాదకృతె” దల య స్యా థ్యాయన్య ర 

yy 
తృలియః పాద. 

క్రూ శై 

సంవారతలితేస్తాది తి. వవంభూతబభో క్ష శ్ఫుతీ నాం విరో భాభా చాద్భ)వాణ్యద్వ్టయే 

సమన్వయ ఇతి సిద్ధమ్. ఇతి స్వ్తదశాధిక రణమ్, 

ఇతి శ్రీముక్పరమహంసవరిచ్రాజ కాచార్య క్రీగోవిందానంద భగవ త్పొాదకృతే ", 

శారీరకమోమాంసా వ్యాఖ్యాయాం భాష్యరత్న వ ఖయాం, 

ద్వితీయా ధ్యాయన్య తృతీయః పాద 

త దేవం భూతభో క్ష ఎవిషయ క్రుతినాం మథో విరోధవ్యా సేవేన ప్రామాత్యాద్భ వాణి 

సమనర్షియ 8 సీద్ధ ఇత్వ తిశో భనమ్, 

ఇతి శీ బ్రవ్మానూ శత్రవృత్సే బ్రృవ్వాతే త్త ఫవ,కెాళ కాయాం 

ద్వి తీయాధ్యాయన్య తృతీయః పాద. 



UU 

శాంకర బృ హ్లసూ త భాహ్యమ్. 

లే 

సూ. తథాపా ణాణ ౧. 
వియ దాదివిషయ శ్రు తివిప్ర మేధ_స్తృతయున పాదేన పరిహృత్క, 

చతు శ్లో నేదానీం ప్రాణవిషయః ప హ్రీయతే, త త్రతావల్ 'త్ర త్రెపో 

ఒనృజ తోతి 'తస్తాద్వావతస్తాదాత్మేస ఆకాళస్పంభూతళితి చైవ 

మాదిషరాత్స ల్లి ప్రకర ణేషు చ్రైతానాముక్చ _త్సీరామ్నూయళలె.. క్యచి 
వ్చానుత్ప శ్రి తిరేవె వై పామామ్నూయలె 'అసద్యా వదమ గ ఆసిత్ర్ 

తదావాుః కిం తదసదానిపిత్యృవ యో వావ తెడకోస సదానీ. త్రదావః 

శే తేబుషయ ఇతి ప్రాణా వా బుషయిఇత్య త్ర త్ర ప్రాగుత్ప త్తే 
వాగానాం సద్మావ క్ క వహ్, అన్య త త తు ప్రాణొనామస్యుత్ప శ్ర త్తి; 

పఠ్య తేయథా్నోః జ్వలతః ము ద్రావిష్ఫులింగా వ్రుచ్చరంతి ఏవమేనవై 

ఫూర్వాథికరణి  కత్తున్స కరావం విచార్య తదువకరణా నామిం, ది యాణా 

ముక్చధర్థిం సాధయితి---కథా ప్రాణా ఇతి. భూతభో క విచారానంకరం భౌతికస్రాణ 

విచార ఇతి హేతుహే హేశుమచ్యావంపాద యోస్సంగతమాహ-వియదాదీలి. తమేవ 

(1 

విప చ్ తి శేధమాహ- తే ఈ, త్యదినా. యద్యప్ ప్రాణానామనుక్పత్తా వెక విజ్ఞాన వ వ లేజొ 
ఖా ర ఇ 

నవపన్తేర్యయదథికరణచ యా ల్తేహిముక్స ల్రిస్సి లి తథాపి వ్రళయే ప్రాణసద్భావ 

ఇత్థం ఫూర్వపాదె భూతభో కృ ్రశ్రుతివిరాధం విధాయ, అధునా భౌతిశే 

) యాదికం తివిరోధం వరిహార్తుం -పాదాంకేరమవ తారయన్, సూర్వాధికర ణే కర్త 
స్వరూ పాపథార ణేన బుద్ధిస్థా నాం కదుప వకరణా నామిని ) యా మ్ ఉత్ప తిం సాధయ 

శ్రీత్రి బుద్ధిస్థనంగ ల్యేదమాహ 
p64 
అత్ర, చ 'నీస్తాజ్ఞాయి తే ప్రాణో మనకి,, *' ఇత్యాదీన్ది)యోత్చ త్తిః శ్రుతః 
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తస్తాదాత్శనస్సరే ప్రాణాలి9తి “ఏతస్తాజ్ఞాయ లే ప్రాణో నునస్ప ర్వేంద్రి, 
యాణ్ చితి 'సష్పపాణాః సభ వంతి తస్తైదితి “స ప్రాణమసృ జత 
వ్రైాతాచ్చద్ధాం ఖం వాయుర్దిో్య తిరాషః పృథివీం ది యం మునోన్న'ి 
మితీమై వమాది ప్ర చే శేషం. తత్ర తత శ్రుతివి వ్రత మే థాదన్య తరనిర్థా Uy 
రణ కార ఆానిరూవణాచ్చ వి ప్రతివత్తిః వావ్న్నోతి, అథ వా వగు 
క్ప_ర్తేస్సద్భావ క్ర నణాద్రాణి ప్రాతానాముల్స త్తి శుతికితి ప్రాప్నోతి, 
అత ఇదం వఠతి. “తఇా ప్రాణాః వ్రతి. కథం పునర త్ర త థె త్యత, రాను 
లోమ్యుం, వకృతోవమానా ఫావాత్. సర్వగ తాత బవాుత్యవాది 
దూవణవుతీతానంతర పా దాంఛే పృకృతం తత్తావన్నోవమూనం సంభ 
వతి, సాద్భ శ్వాభా వాత్ సాదృశ్య హా సత్యువనూనం స్యాత్, 
యథా సింహా స్తథా బలవైతి. అద్భృష్టనామ్యు ప్రృతిపాదనార్థమితి 
యదు చ్యెత, యథా అద్భష్ట్రస్వ సర్వాత్మ సన్ని థావ్రత్పద్యమానస్యా 
నియతత(ం, ఏవం (సాణానామవీ సర్యాత్మ నః వ్రతినియతత్యమితి, తదవీ 
దెవోనియమేనై నో _కృత్వ్వాత్పునరు కం భవేత్. న చ జీవేన ప్రాణా 
ఉవమీూయేర౯ా, సిర్టాంతవిరో ఛాత్. బేవస్యహ్యానుత్ప త్తీరాఖ్యాతా 
ర్రైణానాంతూళ్స_తిరాచిఖ్యాసితా, తన్నా త్త థేత్యసం బద్ధమివవ్ర తిభాతి. 

శ్ర తెర్ల తికథనార్భ మేతదధికరణ మిత్య పౌనరు క్ట గం. అక్ర ప్రాణా విషయా?, లే కిము 
త్పద్యం లే నేతి శృుతీనాం వివ, తివశ్త్యా నంశయె తాసాం సమబల త్వ్వాదశిర్ణ య 
ఇత్యప్రామాణ్యమితి పూర్వవత ఫలం. తత, గాణవాదీ సమాభానమాహ-___అథ వేతి, 
ప్రాణానాం వ్కళయె సద్భావ శ్రు'తేక్ని రన కాశ ల్వేన బలయస్త్యాదుక్స క్లిశ్రు తిర్డీనోత్స త్తి 
శ్రుతి వద్దాణీత్యవిరోధ ఇళ్యర్థ$. అవ మాణవక్షవద్దైణపతే= వ ముఖ్యసిధ్ధాంతినః ఫూర్వ 
వకత్షవ వేతి జ్ఞవనార్భమథ వేత్యు క్షం, ముఖ్య నీధ్ధాం త్యాహ---అతఇతి. తథా శబ్దమాక్షీ 
వతి. కథ మితి. ఆనులోమ్యమాం జస్ఫమిత్యర్థ 8. సామాన్య మేవ స్ఫుటయలి-.. యథా 
ఒ-దృష్ట సే తి. బీవవ శా) ణాఇత్యనన్వి తం. “-యద్యవృదృన్టవత్సా)ణాఅవ్యనియ తా ఇతి 

సూత్ర మన్వేతి తథాపీ పునరు క్షం. జీవవత్పా)ణా నోత్సద్యంత ఖతి సూశ్రార్థ శ్చేదవ 

“బుషయో వావ “తేజ ఒసదానీత్ * ఇ త్యాది ప్రాగుళ్చ శ్తరన్టి (యస ద్భావశ్రు త్యా 
విరోథోఒ. సీ న వేతి నంబచేహౌ, విరోధో౭_ స్తీలి పూర్వ; వత, సేదాంకస్తు---తథా 



672 రత్న పృభాభూషి తే, శాంకర బ్రవహసూ త్ర భా మే [అ. ౨. 

న ఉదాహరణో పాల్తేనాప్వువమా నేనసంబంధోవప ర్తి సః, అత్ర ప్రాణో 

త్స _్రివాది వాక్యజాతముదాహరణమ్ 'ఏతస్తాదాతే తనన్నశే్ష చౌ హా 

స్సర్వే లో కాస్స "ర్వే దేవాస్స ర్యాణ్ భూతాని చ వ్యుచ్చకంతిల్య శ నవం 

జాతీయకమ్ తృత్తయథా లో కౌాదయః సరస్థాద్బ )హ్మణ ఉత్పద్యంతే 

తథా ప్రాణా అవీత్యర్థః. తథా 'వతస్తాజ్హాయ లె ప్రాణో నున 

స్సర్వం ద్రియాణి చ, ఖం వాయుర్ధ్తిరాపః పృథీవీ విశ్వస్య ధారిణీ 

ల్యేవమాదివ్వపి ఖాదివక్సా )ణానాముత్స్పత్రిరతి దష్టవ్యమ్. అథవా 

“పాన వ్యావచ్చతద్వది" తే ్నవమాద్వి వ్యనహితోవమానసంబంధ స్యా 

స్యా శ్రిత క్యాద్య ఫాతీతానంకరపా వయ్య క్వావియ దాదయఃపర స్య బ్రహ 

ణో వికా రాస్పమధిగ తా_స్త థా ప్రాణా అవీ పరస బ్రహ్మణో వికారాః 

సిద్ధాంత ఇ త్యామె, పార్ట, నమాధర్రేనోదావారకోలి. దృష్టాంతో దార్లాంతికనన్ని 

పితో వాచ్య ఇత్యంగీక్ళ తె ప్రకవాక్యస్థ ల్వేన సాన్నిధ్యము క్షం. సంప్రతి నాయం 

నియమ; వై మినినా ఛగవ తా వ్యవహితదృంష్టాంతస్యా శిత త్వాది త్యాహా---అథ వేతి, 

అస్తి తృతీయా ధ్యాయే ఒశ్వ ప్రతి గ సే వాష్ట్ట్రధికరణం, తస్వేదం విషయ వాక్యం; 

'యావళోజశ్యాన్నఏతినృష్మయ-త్తవతో వారుణాంశ్చతుష్కు పాలాన్ని ర్వ పేది ల్యేశ 

దు క్రరాధికరణే కిమియం వారుణీస్రిాతురుత వ్ర శిగృహీతురి తి విశయీ * వ, తిగృష్టీ 

యాిదిలి శ్రులేః వృతిగ్ర హీతుం త్యాశంక్య ' (వ,జావతిర్వరణాయాశ్వమనయ "దిత్యుక 

క్ర మే దాతృకీ ర్త నాల్లింగాదశ్వదాశు రే వేతి స్థాస్యతి, అక ప్ర వ్రతిగ్భష్షీ యాదిత్యస్య 

బపస్యాశ్వాన్యః ప్ర వ తగ్రాహయేదిక స్రర్ణ. దద్యాదితి యావత్. యోఒశ్వదాతొ సవా 

రుణీమిష్షిం కర్యాదితివశ్యాశ శ చింతా, అశ్వ దాననిమిక్రోయమిష్టిః కం లౌ! 

కాశ్వదాననిమిత్తా ఉత వై దికీ వేతి. తత్ర “న శేసరిణోదదాలీ"తి నిషిద్ధ లాగి కాశ్వదాచే 

దోషసంభచా శ్రన్నిరాసార్థేయమిస్టింలి దోషా ర్తి ష్టిక్లాకిశే స్యాదితి నూరే ఆ పూసే 
(J 

సిద్ధాంక;, ఆ శ్ర హా వరుణో వా వతం గృహ్హలి య్య శం జు జశిగృక్లులీ' రి దొరు 

రామం సంక [షిరిపొతా. వరుణశబ్దో జలోదరాఖ్యరో శే రధం, న చ లౌకికేజ 

శ్వదాశే౭.యం కోన్ భవతీతి ప్రసిద్ధం. న చానేనైవ వాక్యేన వ విద్ధి. దానే దోష 

నన్ని రాసార్థా చేష్టిరిత్యర్థ భే దే వాక్య భేదాల్. న చ వృణోతీతి వ్యుశ్చత్త్యా వరుణ 

శబ్లో నిషేధాతిక క్రమకృతదోషానువాదక ఇతి యుక్తం, రూఢి త్య్వాగాపా తాల్ 

ప్రాణాః తథా నీఠస్తాజ్ఞాయ లే... ఇత్యుదాహ్భృత వాక్యస్థాకాశాదివల్ ప్రాణాః 
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తి యోజయితవ్యమ్. కః పునః ప్రాణానాం వికార తే మాతు, 

శ్రుతత్వమేవ, నను కేషుచిత్స్రదేనేషు న ప్రాణానాముక్స త్తి క్రూ 
యత ఇత్యు క్షం, తదయు_క్షమ్, వ దెళాంత శేషు శ్రావణాత్ . నహీ 
కష్టచిద కో వణమన్య త్ర శ్రుతం నివారయితుముత్చ్సహా తే, తస్తాచ్చు) 
త త్వావిశేషాదా కాశాదివక్చా )ణా అవి ఉత్పద్యంత వతి సూ కిమ్, 

సూ, గొణ్యసంభవాల్ , Cy 
యత్సునరు క్షం ప్రాగుత్చ_త్తెస్సద్భావ శ్ర వణాత్రాణీ ఛొణానా 

ముత్పత్తిశ్రుతిరితి తత్ప/త్వాహ. “గాణ్యసంభ వాిదితి. గౌణ్వా అనంభ్ 
వో గణ్యసంభవః. న హీ ప్రాణానాముత్ప _త్తీశుతిర్రాణ సంభవతి, 
ప్రతిజ్ఞావోని ప్రసంగాత్. “కస్తిన్ను భగవో విజ్ఞాతే సర్వమిదం విజ్ఞాతం 
భవతిలి"హాక విజ్ఞా నేన సర్నవిజ్ఞానం ప్రతిజ్ఞాయ తత్సాధనాయేద 
మామ్నాయలే “ఏతస్తాజబాయలే ప్రాణి9త్వాది. సా చ వృ తిజ్ఞా 
ప్రాణా దెస్స్పమ_స్తన్వ జగతః, చ్రిహ్గవి కార లే సతి (వకతివ్యతి రేశేణ 
వి కార ఖా వాత్చిధ్యతి, గొణ్వాం తు (ప్రైణానాముత్పత్హిళుత- వతి 

తత్యాగే చ వెదిశకే౭వీ దా నేఒశ్వ త్యాగజన్యదు;ఖమా త ము క్షవ్యుత్న శ్రా వరుణశబ్బ 
వాచ్యం స్వాత్ , తస్థైత్వా) ప్తాను వాద్యర్థ వా దో౭.యమితి యజ్ఞ సంబంధిన్యశ్వదా నే 
ఇయమిష్టిరి తవం విచారన క్షం పాన న్యా వచ్చకద్దది తి. సోమసాశే ర్రీయమా త 
వ్యావద్యమనం యది స్యాత్తదా “వతం సోమేందం శ్యామాళం చరుం నిర్వ పే'దితి ( 
శ్రూయతే, తత్రాశ్వ వృతి గ హేష్ట స్రథికరణస్రూర్వ వక్ష న్యా యో బహుసూ త వ్యవహీత 
అగ చద మో ] డా ఇ ర్ ఒసా 
నద్వదితి వరామృశ్య లే, తద్వళ్రాకిశే ఛాతుసామ్యార్థం పీతసోమస్థ వమనేచియం 
చరుస్సా ్యద్వమననిమి స్తం ది,య శో మోఖ్య దోషన్య దృష్ట న్యేంద్రియేణ వీక్వేణ విరు 
ధ్వ లె, యన్మో మంవమతీత్యను వా-దాదితి సూర్వవక్షసూత్రార్థః వెదికే తు సోమపానే 

ఆ జు అస గ ది అ = శవ వ్ర లిప్త ర్థాతత్వాద్టమ నేవి నదోవ ఇతి ప్రాముసిద్ధాంతః, లోక వమనక్ళ లేం ది 
యశోపషస్య ధాతు సామ్య కర ల్వేన గుణకతాాన్న దోషతా, వేదే తు “మామేవ 
డ్నా భిమలి7గా$”ఇతి సమ్యుస్ట రణ -ర్థమం త్త లిం7ద్వమ నే కర్మ వెసణ్యా త్తస్య దోషతా 

౮ , నవ షా in అర ఆస లి | కస్వాజి ్వదిక సోమవవమ నే నోమేందృక్చరురితి స్టీమ్ ల్యేవమాదిషు సూ ల్రైష్విత్యర్థః, 

క్వ త్రి 3 రక ఇక్టియాి జాయ న్పె, ఉత్ప త్తిశ్రు లెరవి శేహదిత్యర్థ 
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శ్రేయం పీయేత. తథాచ ప్ర, తిజ్ఞా తార్థముపసంహార తి “పురుషవ వేదం 
rae 3 ర్ శే అనీ విశ్యంకర్మ తపో (బహావరామృతమి త్రి బ్ర హై వెదం విశమి దంనరిస్థ 

మితిచ తథా “ఆత్మనో వా అరే దర్శనేన గ్రోవణేన మత్యా విజ్ఞానే 
అ 3 ర న జాతియ ఉర చి గా బగ 

చేదం సరం విదిత మిక్యేవం తీయ కాను శ్రుతిమే. యమున వ్ర తిక 

యోజయితేవ్యా, కథం కృనః ప్రాగుక్ప త్తెః చ్రైణానాం సద్భావ 

జగ నొ J మాం యం గ అద్య ఇ శ్రవణం, నైతన్గూల వ్రకృతివిషయమ అ ప్రాణోహ్యూమనాళ్ళ్ను బ్రో హ్య 

తు రాత్సరతఃపరకిల్రిలి మూల పకృ లె; ప్రాగాదిసమ_స్తవి శేషర హిత త్వా 

ఖు అల ఒస ద వథారణాత్ . అవాంతర ప్రకృతివిషయం ల్వెతత్సవి కారా పేషేం 

పాగుత్ప త్త! ప్రాణానాం సద్య వావ "రణమితి ద్రష్ట్రవ్యమి, వ్యాకృత 

విషయాణామవి  భూయనినామవస్థానాం శ్రుతిస్త లత! కృతి 
— 

అ, నను వ్రతిళ్షావి గాణీ కిం న స్యాదిత్యత ఆహ_తథాచ ద్ర శిజ్ఞాశార్థ 

మితి. ఊప క మోవసంవో రాభ్యాం సృతిపి పాదయిషి తాద్వితీయత్వ వ లిజ్ఞానురే శ్లేన 
" ప్రాణోక్స త్తిరుై స్థవేతి భావః ముండకవచ్చు) త్యంత రేపి వ్రతిజ్ఞాదర్శనాత్సా 

ముక్యేత్యాహ---తశోతి.. ఏహి ప్రశిజ్ఞూ ప్రాణోత్ప ల్హిముఖ్య లే హేతు క్వేన దుష్ట 

 వ్యేత్యర్థః ఇదానీం వ్రళయే ప్రాణస క్త పశు రేర్చతిం వృశ్నపూర్వకమావహ--కథ 

మిత్యాదినా. చేదం వాక్యం మహో ప్రళయ వరమకారణస్య బృవ్హాణః ప్రాణవత్త్వపరం 

కింత్వవాంతర ప్ప భయే హిరణ్యగర్భా ఖ్యావాంకర, ప్ప కృ తిరూవప్రాణన ద్భావవర మిక్యర్థ 3. 

నను హిరణ్యగర్భరూ వవి కారస్య సత్త్వ కథం తదా వికారాస త్త కథనం తతశ్రాహ- 

స్వవికాశేతి. స్వస్య కార్యబ హణో యత్కార్యం స్థూలం తస్యోత్స శ్తేరిక్యర్థ క నను 

యథాశ్రుతి మవోపృళయే ప్రాణసద్భావరూవం లింగం ప్రాణానుత్స త్రిసాధకం కిమిత్య 

వాంతర్మప్కృళయ వరతయా నీయత ఇతి వేల్ “వీకస్యాజ్ఞాయ లే ప్రాహ? ఇ త్యాదవృబల 

 జన్ముశ్రుతిబలాదితి వదావు;. నను వికారస్య బృవణ: కథం వ,కృతిశ్వమిళ్యతఆహ--- 

వాక్ళ శేలి. 'హీరణ్యగర్భస్సమవర్త తా ఇత్యాది శ్రుత" 'ఆదికర్తా న భూతానా 

మిత్యాదిన్మ్భృతే " చ వికారాత్శనామపి మూల కారణావస్థారూ పాణాం ద్రివ్యావిరాడా 

నను సృ ప్రే? ప్రాక్ ఇన్టియసద్భావశ్రవణాత్ ఉత్ప త్రిశ్రులిక్షాణీ ఇలి వేల్ 

తత్రాహ--- 

గెణ్యా ఉచ్చ త్తి శు తేరనంభవో గ "ణ్యనంఛ వః తస్తాల్ , అన్యథా నీకవిజ్ఞాన 
. , 5 న అయ ౨ | ఉట _ వ్ర తిజ్జ హీయ్ తేశ్యర్థః. సద్భావశ్రుతిస్తు హీరణ్యగర్భాత, కావాంశర ప్ర కృతివిషయా 
ఇలి న తయా ఉత్ప శ్తిశు లేర్విరోధ ఇతి భావః, 
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వికార భావ ప సిద్ధెః వియదధికరణ హీ “గెణ్టసంభ వా' దితి ఫూర్యవతు 

సూత త్రత్వారజీజన శు శు త్రిరసం భ వాదితి వ్యాఖ్యాతం. వ్రతిజ్జావః 

నార్ట్రచ తత్ర సిద్ధాంత స భిహితః. ఇవా తు అద్ధాంతసూ త, త్వా డ్రాణ్యాః 

జన్నశు, తేరసంభ వాదితి వ్యాఖ్యాతమ్. తదనురో ధేనత్వివావి గౌణి 
జన్మకు తిరసంభ వాదితి వ్యాచవాణైః వ్రతిజ్ఞావోనిరు వేక్నీతా స్యాత్ . 

సూ, త త్చ్రాక్ళు లేశ్చు cs 

ప్రితక్వాకాథాదీనామివ వాతానామసి వు జన నుతి, 
వ క . 

యజ్హాయతిప్ర తకం జన్య వాచివప్ప _ప్రౌతాషు స్రాక్ళుత సదు త్త "రె 

ఇస ( తా ఉఊా come స్వప్యా ౯ కావవ్వనువ_ర్తలే “వతస్తాజ్ఞాయితే ప్రా పా es గాధి 

జ ణ్న షీ రం స్ప జాం (న. స్వా Py చ ముఖ్యం జసెతి ఎసతిష్టూవి వతం తిత్చావు'నా Su) ప భుహపి ముఖ్య 
ల . గ వన నభ 1] ఇప EI < రన ఖే మేవ జన్మ భవితుమర్శత. న పవ్య్యాకస్మి స్పృ (ణకర ఇ ఏకెస్టిన్యా" క ఏ 

కబ్బన్సకృదుచ్చరెతి బహూుభిస ణం బధిష్టి మానసః క షచిన్గుఖ్య 9 కరి పార 

5 
వత్వధ్యవసాతుం శీ కష్టం ము రూప ప వసంగాత్. తథా "స ప్రాణ 

ని THE షు పార సళ గాం వి మసృజత ప్రాణాచ్చ ద్ద మిత్యర్రావ ప్రాణషు శుతస్సృజతిః వరే 

స్వవ్యుత్చే బ్రమత్చు న శ్రీద్ధాదిష్వనువజ్య లే. యు తాం) పశ్చాచ్చు)త 

జ ‘ సే ఇ ఇతె ల వ గ్ nN 0 ఉత్ప త్రివచన నత్మెబ్దః సూర వ్రసుంబంధథ్య ఆ ల నష ఏవ న వం 

దీనాం పృకృళివిక రభా జేన వ్ర సిద్ధిర ప్రీ ఫూర్వా శక యా ఏ శారస్యాస్యు శ 

చేక్ష్షయా సృకృతి క్వమిక్యర్థ 8. కీచిదషియదధిక రణానురో భేచేవదం సూత త్రం వారమే 

తాన్లూషయి తి వియదితి, 

3. స్సు జాయిన బలి వదిన్య్యా కాళాదిషం ము షాన్య “పాదా మీ కోరా ప్రాచీ 

నేవ స్రాకోన శ్రే లర్శుఖ్యం బే తి సూత్ర య అదనం సే త్భామాన్యాాదితి. శేనాకా 

శాదిజిన్ల నా సామాన్య మ] శబ్దో కాత్విం గ్ స్తాం గర్థు. నస్క న్యా కీ నికస్ఫృ శబ్బనృ 

క్వ చిన ఖ్యర్వం 1 క పట సిద కమిలి వరువ్యం న యు కమిలి న్నాయమన్యత్రాస్మృ తి 

దిశ తియ ప ప ' సమత ఇతి 
నా... 

ఇస్ట్రి రంత తిరి! pry క, (2 “బాతేరంనరేము RS కొం 

శ్శ్ త్ర త్తే స స అమ్ ఈ దతస ర _దన్మెవ విపదస్కృస్వ ని "యార్టనిన్యు 

ముఖ్టస్యృ తన "శ యూాం శ్ర చి నేము ప్రాణ సు భత శ్రనణాదిత్యర్థః 



676 రత్న ప్రభాభూపషి తే, శాంకర బ్రహనూ త్ర భామ్యే [అ. ౨. 

యథా 'స ర్వాణే భూ తాని వ్యుచ్చరంతిత్వ్యయమం లె పఠితో ఒవ్వుచ్చ 

రంతి శబ్దః వూరై (రవి పాణాదిభిస్సంబంధ్య లే, 

సూ. తత్పూర్వుకత్వాదాాచః ౪. 
95 కల అ FUE యద ప త_కేబోఎసృజలతే ల్వెతనస్మిన్న్రకర కే వాణానాము 

త్స_త్రిర్న పఠ్యతే లేజోఒబన్నానా మేన త్రయాణాం భూ తానాము 

త్పత్తిశ్రవణాత్ , తథాపి బవావకృతిక తెజోఒ బన్న పూరక త్వాఖి 

థానాదార్షక్స్రాణమనసాం తత్సామా న్యాచ్చ సర్వెహో మేవ ప్రాణా 

నాం బహవ,భ వత్వం సెద్ధం భవతి. తథాహ్యాసీ న్నెవ ప్రకరణే 

తేజోఒబన్నవూశర్వకత్వం వాక్స్రాణమనసామావమ్నూయలె 'అన్న 

మయం పా సోమ్య మన ఆపోమయః పాణ _స్తేజోమయీావాగిిల తత్ర 

యది తావన్తుఖ్య మే వై పౌమన్నా దిమయత్య్వం తతో వ రతవవ బహ 
శ యా ఆం we 

సృభవతమభథ భా క్టం తేథావి బ్రహ్యక రృ కాయాం నామరూప 

వ్యా క్రియాయాం గ్రోనణాతి “యెస్నాథ్రుతం శ్రుతం భవలితి చేవ 

ర, యచ్చోక్తం ఇఛాందో గ్యేజవ్ ప్రాణానాముత్ప త్తిర్న (శూయత ఇతి 

తత్రావా--తత్పూర్వకత్వాద్వాచ ఇతి. అత్ర నూలైై, వాక్సదం స్రాణమనసోరువ 

లక్షణవ్. వాక్సా్రాణమనసాం తేజో౭బన్న పూర్వకత్యోశ్తేర శ, పణమసిద్ధమితి యోజ 

నా, 'తెర్వాగాదిఖిశ్చుతు రా దీనాం సామాన్యం కరణత్వం తదిత్యర్థః. ఆత్ర మయడ్వి 

కాలే ముఖ్య ఇతి వత్నే వర్తత నీవ ప్రాణానాం బృవ్యాకార్యత్వం లేజో౭బన్నా నాం 

బ్రవ్యావికార త్వాల్ , యది ప్రాస్య వాయోర్టలవి కార త్వా యోగా శ్ర దధీన సితికశ్వ 

మాత్రేణ భౌక్తస్తథాపి ప్రాణానాం విశారల్వే భూతాథీనస్థితికత్వం లింగం మయ 
9 ౧ క క 3 గ ళం కవ వ టోక్తమితి సిద్దం (వా కార్యత్వం సప్రాణమసృజలే త్యాది శ్రుత్యంతరే స్పష్టం, బ్రహ్మ 

నను “శశ్తేజోఎసృజత' బలి భూతమాతశృవణాలత్ తఠ్కథమిత్యా 

| ౦కా్య హా 

9 5g య! లే 6 యద్యపి తశ్తేజో౭సృజకీ ఇతి భూశమ్మా తత్స త్రీ; వఠ్య శే తథాపి “అన్న 

మయం హి సోమ్య మన ఆపోమయ; ప్రాణన్తేజోమయివాక్ * ఇతి మన! ప్రాణ 

సహిళాయా వాచ! బహవ్రకృతిక లేజోబన్న పూర్వక త్వాఖిధానాత్ అస్త్యుళ్చ శ్రీ 

శ్రరిరిత్యతో న విరోధ ఇతి సిద్ధమ్. 



678 రత్న ప్రభాభూషిలే, శాంకర, బహాసూ త్ర భా మే '[అ. ౨, 

కాద శతి. కషచిద్దాషదశ “సర్వషూం స్పర్శానాం శ్వర కాయనమిత్య ర త 

త యోగ బభమయుళ*, దహనం చితరత, నవం XE వ క్షచిత్ర ఎ ఈటొధి DU ల ఖా విప్రః 
పన్నాః ప్రాణేయత్తాం ప్రతి శుతయ్వ కిం తావత్నాాావ్షం సై 

పాణా త కుతః, కే యతస్తానంతొేఒవగమ్యంతే 'స ప్ప ప్రాణః 
గ్ల చోభనంతి త్రసా? సాద ప్యేవంవిథాను శ్ర ఈుతహు, విసెపి తాశె శాల స్ 

ణా పూగాోకి ఇత్వ త్ర. నను 'ప్రాణాగువోళ యాన్ని హి 
తి వీసా నామా నరూయతే, సా స లత క్తాన్నా దానము న. 

హోమ వుషష ఖేచాభి ప్రా పాయేయం విప్పా ప, పృతివురుషం నప్పనప్త 

ణా వతినత త్త్యశేదాఖ్ప్రా పాయా స ప్తసప్తాన్వే క్యే ప్రాణాఖతి. 
“దా 

మానే స్యుః. 

ం ఒర af be 

fe) 
aC టు 

ర yey 

నన న్వప్తశారనా: సంఖ్యా ప్రాణషూదాహృతా కథం స 

సత్వము దాహృ తా, విర థా త్త (న్య తమా సంఖ్యాభ్యవసాత వ్యా, 

త త్ర స్రోకకల్పనో పరో ఛాత్స_ప్హసంఖాాభ్యవసానం వృ త్తిఖడా వేవం చ 

సఖ్యాంతర శ్రే వణమిత్ గమ్వులె అత్రోచ్య తే. 

పాయవాపసా చేతి నవ, జనక రంది దియాణి దశేమే పురుషే చేయే ప్రాణాః అళ్తా 

ద్వాదశ, అహంకార ససా శ్ యోదళ, . త్వా లేళ్ళ ర ర ణ్యాన్స ప్త 

శే ప్రాణా ఇతి శీర్ష ణ్యోైే శన పాణాత్వవిశేషణా ద్వా శీర్ష ణ్యానాం స్రాణశబ్ది తేంద్రి 

యశ్టమసంఖ్యయా వా సప్తెవ ప్రాణా ఇతి సూ ల్ యోజనా. స్వ్వ్దత్వం స ప్సావిరద్ధ 

మితి శంక లే._-నన్వితి, గుహాయాం న్ఫాదయే శత ఇతి గువళిళయా,, స్వస్థావేషు 

నిహిశాః నిక్షిప్తా ఇత్యర్థః. చిత్తేన చతుర్దశత్వం మంతవ్యమ్---పూర్వవటీ. పరిహరతి__ 
నిష దోష ఇతి. సిధ్ధాంశి నా ప్యేశాదళనుమనొ వృత్తి భేదాన్నిశ్చయాత్తి కాబుర్జిః ము ధా య 
సర్వాత్మ కాహం కార; స్యృరణాత్యకం చిత్తమతి 'వ్వాదళ త్వాదిసం ఖ్యాంళర్భా వనీయా, 

తతో వరం ప్రాథమికస ప్ల ల్వేఒంకర్భావ లాధువాదిలి ప్రాే సిద్ధాంశయతి _అశ్రే శ. 

శ్రే తీనాం పరస్పరవిరోధో౭స్సీ న వేతి సంజేహే్కే అప్షీతి శూర్వవతే ఏకే? 

సీద్దాంక:---సపప్టేన్దియాణి. కుత, గశేః శ్రుత్యా నష్ప్టత్వావగ ల్యే “సప్త వై శీర్షణ్యాః 

ప్రాణాః ఇతి శీర్ష జ్యక ఆపన వఏిశేషిత త్వాచ్చ. అష్ట శ్వాదినంఖ్యా శ్ర వణం తు నకన్మై 

వాంక॥కరణస్య వృత్తి భేదాఫ్ప్రాయమితి న శ్రుతీనాం విరోధ ఇతి 



సైదయ_స్త్వవరే స్పభ్య్వోఒతిరితా  స్రాణాక్ళూ9యంతే, 
గ కర్మ ణాత్మగ్య పాణ గృహితః హాస్తాభ్యాం హీ కర 

కనోతత్వెవ చ్యాసు శు తిష. స్థీతేచ నప్పత్యాతిళేశే స_ప్పత్యమంత 
శళ్భివాచ్చక్య తే సంభావ ఏకువ, హానాధికసంఖ్యావి ప్రతిజత్వౌవ్యాధి 

mn Rn న. x త్ అ [| స ది కా సంఖ్యా సం గావో భవతి, తస్యాం వానాంతర్భృవతి, నతు షానా 
యామధికా, అతళ్ళ్చ నైనం నుంతేవ్యం సృకక ల్పనానురో థాత్స పై వెన ———_ 

య్ ణాస్సు్టురిత. ఉత్త “సంఖ్యానురొ ఛా త్రేషరాదశై న్ తే స్రాణాస్స్యుః. 

తథా చోదాహృతాశుతిః “దశేమే వురుమే ప్రాణా ఆశే కాదే Ra లీ. 

అత్మ ళ్ బ్లేన వ. రణం పరిగ్భుహ్యా తే వ 'గోధికాం | ననేషకా 

కళ క్వాదప్యధి హ్ చాషదశ త్ర గ్ర యోవఖి క ఉఎాపహ్ఫా శే. సర్వము దా 

సా 8€ సే "రావళ భర కార జా ప గో దగిశం క జాతను ని యు నః ప అ నే, న గ వ్వ! స్ గి న థి "చి అగ్ని ము చళ్ళ 

ధికం కరణం క చ్ప్యెత, న్ బస స్స గూూపరసగంభవిహష యా; పంచ బుడ్డి 
Cy 

'ఖదాస్తద రని వంచబుసీం ని San నచనా దానవిహారణోత్సస్టానం meg ఎం ఖై pp 

5 

పంచకర ర్మ షుదా_స్త స్తిద గానీ న పంచక CU సరా "మిహ యం 

ఆ క లగ 
లె కాల్గున్న గి మక న్ ఏ మనేళన్భ త్తి తకం తబేం DA MH pe త్య వర్ని 

౬, ఆదాేన కరణ గృహీంశన్సంబంధ. సంబంధ మే వా ఈసా 

క. 
Te ns me eT, rn wn 

ఆజా సె అన "గె స" గ 

మితి.అతోజధికన సం క్యూ యూ యే న... మామం? శర్మా అగో UAE స్టా; "య "న్స Nel సం 

వానురో ఛాది'తేషం న మం/ స్ట నేర ౩ MG Fd 
Ww 

గ్య కొపం ది యు ళ్ళు: గ "రంత యూ ల 
న్ షల్. fh mys మూపహా య్ ఫ్ర రని. 'శ్పుతీన Ie So) dare re ii mr వాంగ! సు ఎ a Re 

” లం క్ి “ L అజో | * ar, ' న! 4 ' + " 1 ల న్ వ్? DN 5 OO neh re 15 OSPF Sem గ 

శ్రుతిర్మలీయ నుతి 5 గె i mn} Oy గె 1" యీ GS yf Ny vf Ayia 

అళ (౮ న. ల ఖ్ త, చే ‘1 సాశేతాన్యాశ్ను)క ముం. చేయం ఇక్య్యకనం ధియా సన్నమి శి. వీ కాటన్ | గ "ర్వ 

శ mM ge ay on 4 ' NE bay wf Ne ,! లింగా న్భాహా శస తిం చే మట గ శిల 3) fy, గే! నైన య. సన న . 

|] క్ . ఇ నాలి మ క. ॥ x wun} 1 
కాల్భవ్భ ల్లి ఇం ద్ఫియ ౧౫ గి అ ta నమా లప oes fy gr, సషైనాం మ, 

శిక్ష దేశిముగం దూవయ గి. 

4, భి న. శ ళు (| . రునేశకబిళిమగనిం "సార్థక బ్ సంస్తల వై ల Fe re ie, ie 

శల] [2 0) 
న... 

గాం న వరి నంమాంంయ ye న స we వ్యతిరిశ్తైా! ప్రాణా యయ "చ. గః ఏసంమ్య్యూయామసంభావి తాం ర 



680 రత్న దృభాభూి. తే, శాంకర బ్రహ్మసూత్ర భాజే [అ. ౨. 

న ఆ న 3 ర్ం? | క ళ్ వీరా ం న్న వద్వ్యృపదిళ్య తే మనా బుస్టి హూంకారశ్చి త్రం చితి, తశాచ శ్రుతిః 
॥ ల fA ఇవ (న్న (2 3 కామాద్వ్యా నానావిథానృ_త్తీరను కృమ్యాహా ఏతత్సర్భం మనవ వేతి, 

9 లా ఇ రా నొ న్యా wa గ అవీచ సమ్కైవ శీర్ష జ్యాన్నాణ నభిమన్యమానస్య చత్వార ఏవ స్రాణా 
అఖమతాస్సుుః. స్థానభీదాహ్యే తే చత్యార స్పంతన్ప ప్ప గణ్యంలే "దె 

న్ హో తి, 95 గ నీ శం శొతే, డే చక్సుష్ ద్వే నానికి వకా వాగిలి నచ తౌ'వశా "మేవ 
వృ_్తిశిదా అతనే స్రైణా ఇతి శక్వలే వక్తుం, హస్తాదిన్చ త్తీనామ 
త్యంతవిజాతయత్యాత్ . తథా “నవ వై పురువే. ప్రాణానాభిర్లక మి” 
త్వ తానీ దెహచ్చిద్ర ఖే దాభిప్రాయేకౌవ దళ్ ప్రాణా ఉచ్యం తే, న 

ఎ రా | లి 
ప్రాంత ర్త (భే దాభిస్రాయేణ, నాభిర్లశ మోతి వచనాత్. న హీ నాఛి 

_ 5 గ అ గ 
ర్నామ కక్చిత్సాణః వ్రనీద్ధా ఒ న్స్ ముఖ్యస్వ తు ప్రాణన్వ భవతీ, 
నాఖిర ప్యెకం వి శషాయతనమిత్యత్ *నాభిన్టళ మాత్యుచ్య తే క్యచిదుపా 
సనార్థం కతిచిత్సాణా గణ్యంతే, క్వ చిత్స్రదర్శనారక్టమ్. తదేవం విచిశై, 
ప్రాతయత్తామ్నా నే సతి క్య కింంరమామ్యానమితి వివే _కృవ్వమ్. 
కార్యజాతవళా త్వ కాదళత్యాన్న్నూ నం వ్రాణవిషయం వ్రమాణమితి 

5 గాత “Dn చ జ్జ సె అ 0 స్థెలేమ. ప్రయమప ౮ సూత్ర దయ యోజనా. సువ బ్రాణాస్ఫ్వుః యత్ర 

స్పష్తానా మేవ గతిక్నూ9యతే తముతె్కా_ మంతం ప్రాణ ఒనూత్కా 

మనో ఒ.౦గీ కార్య మిత్యర్థ 8. విశేషితత్వాదిత్యు క్తం నిరన్యతలి_ఆ కిచ సపేతి నచ 

తావకతామితి. అదానాదీనాం శ్ర శ్రైదిభ్యోఒత్యంకవై జా త్యాదిత్యర్థ . "లేఘాం 
దీ న సాది . |. తద్భ త్తి ల్వే బధిరాదీనామాచానాది స్యాదితి భావః, కథం కర్ణి ఫే ప్రకాశ 

ఇత్యాశంక్య లకణయే త్యావా, ముఖ్యస్యత్వితి. “నవ ప్రాణాః వృభవంతీిత్యు హస 

థి 
నార్భం. “అష్టా గృహోకి ఇతి శతిస్తూ పలక ణార్భా, పాయూపస్థ పాదానా మపి బంధ 
క ళ్వావిేేహాదితి వివేక్తవ్యమ్. నన్విదం సూత వ్యాఖ్యానమసంగతం వంచధీంద్రియ 
వాజబ్యనసాం స్పష్పత్వావన తేశ్ళీర్ణ ణ్యానాం చతుర్ణాం విశేషిళత్వమితి హేతోశ ( 
యధికరణ్యాదు కృపరినంఖ్యా దోహా చ్చేత్యరు చే రావ. ఇయమవ'ేలి, ఇంద్రియాణి 

శ్వాతిశేశే స్టిశే, స_స్హకషనంఖ్యా న కాదళత్వసంఖ్యాయామంతర్భావయితుం కక్ష లే, 
అతో నైవం మంతేవ్యమ్= స ప్పెప ప్రాణాః ఇతి నీవం స్మూత్ ద్వయం యోజనీయక్ 



పా. ౪] న_ష్టగత్యధికరణమ్. ౨. సూ, ౬, 681 

మతి స్రాణమనూత్కా్రిమంతం సర్వే ప్రాణా అనూత్కా్రామంలోత్య త్ర. 
నను నర్వళబ్షోఒవ్య త్ర వఠ్య తే, కథం నప్తానామేవ గతి; ప్రతిజ్ఞాయత 
దితి, వశేవిత శ్వాదిళా వివా. సె ప్ఫువ హా ప్రాణాశ్చము రాదయ EX 

క్పర్వుంతా విశేషతా ప్రవ పృకృశ కాక స య ౭క్రేవ చామువః వ్రృరుషః 

పరాబ్బర్యాన_ర్హతే అథారూవళ్లో భవతి పకీభవతి న పళ్యతీ త్యావా 
గ లా మే జబ జల ఎచ్ ౨ ల్యే వమా చినాను క్రమణేన, పృక్ళతి గామో చ సరషతో బ్లో భవతి 

యథా సర్వ బ్రాహణా భోజతా ఇతి యే నిమం ప్ర తాః వ్రకృతాః 
న్ కాం డ్య ద అగ న చ వ. (వ ఆం రాం ఇడ ల ప (గా స్తనన సనన్ బ్రైన్ చ్వంలే నాస్య, ఏవమివోవి యీ ర, 

తాఃసవ పాణా స్తవవ సర్వళ ప్లై "జేనవో చ్వం బ్ర నాన్వు ఇల. నన్న త్రై, త విజ్ఞాన స్పషప్ప గ్రాతా_స్షస 

మష్టనుమను కాంతం కథం సూ నామెవానుక్ష మణమ్, సైష దోమ. 

మనోవిజ్ఞాన యాం సత్యా శేదాద్య్భ) | dT సే సత ఆప 1 En త్రసా 
ట్రీ 

కృవెన ప్రాణా ఇత్యేనం సే ట్రూ గదయ స్ట(పెరే స ప ఎదైన స్రైణా ఇత్యనం ప్రాస ట్ర్రునముఃహాస్తాదయ స్త ్టపరే సృష్ట 
Sy “వా హా, ర మంం “హవ! BI గ పా 37 గిల శం తిష. 

v8 హార్వే చ బంధన" గృవ్యాల్క. బధ్య శే మత్ కట్లు ఒ నేన (' గ్ (గ 
తనయుల గనులు TTR డల తాలు mre Ip క్యూరారులి. 2 LHInE 

శ సం దేహా ఫూర్వవకి చనూస్రుం మొంజయి తీయన “సతి, ళం జీపు "0 "నం యేపాణా 
జాడీ (WU 

నాకా గచ్శంలి లీపహూామేవ భోగహీాశు తంది "0 క స ఖీ టి న్స్ నంది యశ ఏమి 8. యాత్ర పస్థాయా 

మేవ చాతంువశ్చతుషి శ్చ గ జను గ్రా సాక స్స ర్యాంశరూ వ, పురున5 వరా సరా 

వర్త EF: బహి ర్షే౪ాత్సా ఏం నేం సూర్యం సతి గతి, ఆ త దానీవుయం ముమూ 

న Mead జలజ వ. we గా | ణా | చనన గి యి 
రురరావబ్టు నవతి దే so [| న య (గో లి tv lpn Vers ఎకుర్తు ఎదయే ne స గు! గ 

భవతి థతదాయం న ] వశ్య రీతి పాగ్ళే క 1 టి లు చిని స్ట రః స Slants న్న ny ట్రై ఛి స Ta సాటి 
రగు 

న రనయ "జ్ర న శృణోతి న మును "a ల స్నో yy Ny f= " న్్ ఇన్ నుట 'ల గ ఎస జీ స సాం న్యా 
ma 

ప్ర యి 
మేవ జీజీన సహ ౫ లిగిన్య సిద్దు. Nyse dean పంసంచ్ నామన. నగి ఇ వీలని (| ae టో గ్; న wy) Wt ౯ 

సీదొంఛయనతి._వవమి ఆ క. సీ HN స 9 eww 
[0 4 mm 4 
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నప న్టియాలి 'స్రైణనునూ 3 క్క) కు గ) స oA (M72 SRE సుని MD పం 
జి ద J జాతే UD) 

ఎధో 1 pe 
on "iy + ir ఖ్ | న్ > ay 1 ఫ్య ణాదీనప్తాన గ భా. గ్గ 5, if బి 7 "య pt eins Fs) న్న t (స సనా ము సట 

- బో శ: » 4 Cree wy iy! a తె 1 గ్రే లే ఇమాని" సిగ తాము it ముం) ప టు క wy సస ట్ స సళ 

a pre wl. | , Tel ఒం i eu! mr ౧" రత రానినా CN నాము వో ౪ తూ): ‘ HOA CO SA NET ru 
షః ur 7 WD) ® We 4; (౧ ' ఇ జ” v | గ జీ శాల ళ్ క 1 శక్ష్షణా [ల్ న "పెట శా): ర yd de a PT NS ren | wl Uy) జ్ / . 
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తే కః వ(వి తులా ద్శంధ నస తపాచరి బధషతె శరీఠరాంత రే వ్ తుల్యత్వాదృంథనస్య. తన్నా రి రాంతర 
సంచారిదం గృ హసంజ్ఞ కం బంధనమిత్యర్థాదు_క్టం భవతీ. తథాచ 
సషతిః “భన గరవషశేన లింగోన పాణాబేగధన స యుజష తే, తేన బదసర పె 
ల ల సిక్రి , [లో ల తీ | య ఫి ౬ 
బంధథో మోటో ము_క్టన్య తేన చొతి, ర్రైజ్మ్ మొట్ట్రహసంజ్ఞ కేనా నేన 
బంధ నేనావి రాగం దర్శయతి. ఆధర్య ణే చ విష యుం ద్రియాను క్ర, 

ని? న అ పదం షన గ A మణ 'చతుళ్చ ద్రష్టవ్యం చేత్య త్ర తుల్యవద్ధస్తాదీనీం ది యాణి నవివ 
యాణ్యను క్రామతి “హసా చాదాతేవ్యం చ ఉపస్థ క్చానందయితీవ్యం 
చ పాయుళ్సొ విసర్హయితవ్యం చ పాడా చ గంతవ్యం చేతి తథా 

లు కళ అ _ | కవ బ్లేచ్చు పురు మే ప్రాణ ఆలె కాదళ సే యదాస్యాచ్భరి రాన్మ రాదు 
తా /మంత్వథ రోదయం తి తే కాదశానాం ర్రాగానాముత్కా్రంతిం 
దర్శయతి. సర్వశ్ బ్లో విచ ప్రాణశ్ బైన సంబంధ్యమానో = కేషాన్నాాణా 
నభిదథానో న వ్రకరణవశన స్నక్తున్వేవ వ్యవస్థావయితుం శక్యతే, 
ప్రకరణాచ్చబ్దస్య చ బఎయస్తా్వాత్ . స్వే ట్రావణా భోజితా వృత 
(రా సా మధా ననిన గాం న్ా. సా న్యాయ్యం 

సర్వః బ్దసామర్థ్యా . సర్వభోజనాసంభ వాత్తు శ్రి, నిమంత్రితమా క్ర 
విషయా సర్వళ బ్లన్ష వృత్సిరాశితా ఇహ తున కించిత్సర్యళ భార దానీ టాం (UU ఎ థి సంకోచ కౌరణను న్స్, తస్తాత్సర్యళ బ్లేనా తాశేపాగాం సాణానాం వరి 

హవ్రదర్శనాన్తం సప్తాహామను క మణగుత్యనవదమ్.  తపాజి గృహ ప్రదర్శనార్థం సమంగా మును క్ర నుణలం న్ వద్య . సాది కాద 
వైన గ్రాణాళ్ళబ్రతః కార్యత లలి సద్ధమ్. ప్రత్ ది(తీయాధికరణమ్. 

పుర్యష్టశే చేతి. స్రాణానివంచకం భూతసూక్తో వంచకం. జ్ఞా చేంద్రియపంచకం క్తేం ద్ర 
యవంచకం అంతఃకరణ చతుష్టయమవి ద్యా కాను; కర చేలి పుర్యష్టకమాత నో జాన , . | ఉట జారీ కా | —_ వా క త్వాల్లింగం సతి నంభవే సర్వశ్రుతినంకోచాో న యుక్త ఇ త్యాహసర్వశస్ధో౭పీతి, 
కస్మాక్సంఖ్యా శ్రుతీ గామవిరో ధా చేశాదశేం ది యకారణే బ్రహణి సమన్వయ ఇతి 
ద్ధమ్, ఇతి ద్వితీయాథధికరణమ్, 

హాకా ఉత్యాంవు నిదశే మే ఫరుడో ఛే 
ప్రాణా (| వ్లిదశేమే పురు షేప్రాణా ఆళ్షె కాదశ శే యదాస్థాచ్భరీరాన్య ర్యాదు 
తామ న్టి అథ రోదయ న్నీ ఇ త్యేకాదకా నాం ప్రాణా నాము త్కా) ని శవణాణ్ 
ఆ = 9 జ్య చ, సర్వషి మేవోత్క మచే స్థితే సలి, నైవం యత్స నేతి. తస్థాన్న శ్రుతీనాం మిథో 
విరోధ ఇతి .సిద్ధమ్, 



684 రత్న వ్రభాభూవి లె, శాంకర బ్రహనూ త్రభాశే మె (అ. ౨. 

సూ తే శ్రాప్పతం రా 

పాశ్రావ్య ధికరణమ్. ౮ 

ముఖ్యళ్చ ప్రా పాణ ఇతరప్రాణవద్భ/హావి కార వ్రత్యతిదిళ తి, నన్న 

వితేపే. వేైవ సర్వహ్రాతానాం బ్రవ్యావి కారత్వమాఖ్యాతమ్. 'ఏతస్తాజ్ఞా 

ప లే ప్రాణో మనస్స రేం ది యాణి చేతి, నేంది వ్రియమనోవ్యతి ₹ 

ణావీ స్రాణస్యోత్పత్తిశ్రవణాత్ “సస్రాణమసృజ లె త్యాదిో శవ తేభ్యళ్ళ, 
క్ట పునరతి దేశః; తధికాశంగాపొరణార్థః నాసదానీయేహీ బ్రహ్మ 

థానే నూ క్లే మం త్రృవర్లో భవతి “న మృత్యు రాసీదమృతం న తక 

రాత్వ్యా అహ్న ఆకీక్స) కేత్రః ఆనీద వా తగ్స్ సథ యా తదేకం త తస్తా 

ద్ధాన్యన్న వరం కించనా నేతి. ఆనీదితి స్రాణకరిగేపా దానాశ్చా0గుత్చ స్తే 
స్నేంతేమిన ప్రా పాణం నూచయతి. తేస్తాదజః ర్రైఇతిజాయ లెక స్య చిన లి 

తామతి చే శే సహవనుదతి. అనిచ్యట్టో న న ప్రాగంత్స త్త ల ద్రాణసద్య్భానం 

సూచయతి అవాతమితి విశేషణాత్ 'అస్రైనో హ్యమనాళ్ళు భ్రఃి వతి 

తన 

లా. శేష్టశ్చుంఅ తి దేశ త్వాన్న సంగ త్యాద్య పేకు 'తథా ప్రాణాః ఇత్యు క్షన్యాయో2 

త్రాతిదిశ్య లె. నను ప్రాణో జాయతే నవేతి సంశయాభావాదతిదేశో న యుక్త ఇత్యా 

శీవ తి కీమర్గ్థఖతి, “సళ్చితమవప్ర ప ళయ్ ప్రాణనద్భావ శు శు త్యాఒధి కాశం కామావా= 

నాసదాసీయేపో “నానదాన్సీ 'బళ్యారభ్యా ీ కఇక్యర్థు తర్హి. తదా (వ్రశయనాళ 

Nise వా నాసదమృతం చ దేవభేగ్యం నాన ద్రాత్యాః 

వ,కేతళ్చివ్నారూపశ్చం ద్ర,॥ అహ్నా 8 వ, గేతన్ఫూర్యశ్చ నాస్తాం, సథయా సహేళ్య 

న్వయ$, పితృభ్యో చేయమన్నం స్వధా. యద్వా స్వేన ధృతా మాయా స్వభా తయా 

సవా తచేకం బ్ర హానీదాసివితి పరమార్థ్య$, అత్రానీదితిత చ్చేష్టాం కృతవదితి పూర్వపమెర్థః' 
కస్తాద్మంవ్వుణ[ 3 పరః పరముత్క్భృష్టమన్యచ్చ కిముపీ స బభూ వేతృర్థః. వరిహారస్సుజోధః 

అతి చేశత్వాల్ న పృథక్ సంగత్యపేమో. అత్ర 'వశస్తాజ్ఞాయ తే ప్రాణః ఇతి 
ముఖ్యప్రాణోత్స త్తిశు లే; 'ఆనీదవాశమ్' ఇతి స్ 8 ప్రాక్ మవాప్రలయే ప్రై పాణ 
సద్భావశ్రు త్యా విరోధో= స్తీ న వేతి సంబేసే బాౌాఆ తి శౌర్వః వత్ సిద్ధాంకన్త 

ఇంది యవత్ శేఫ్టో౭వి ప్రాణో బవాణో జాయ . అతీ$ “ఆనీదవాతమ్ ఇ3ి 



పా. ౮] వాయుని, క్రి యాధిక రణమ్. ౫% సూ. ౯, (రిక 

చ మూలప్రకృ లః స్రాణాదిసమస్త స్తవి శెషరహితత్వస్య దర్శితత్వాత్ . 

కస్తాత్కార జస ద్యాన ప్రదర్శనార్థ వవాయమానీచ్చబ్ద ప్రతి, రష ప్పలతి 

చ ముఖ్యం స్రాణనుభిద థాలి “ప్రాణో వా వ జ్యేష్ట ఫేక్షష్వేక్ త్ర 'శుతి 

నిస్దేళాత్ . జేష్టక్చ ప్రా పొణకి శః క్రృనిషేక కాలా దార భ్య తన న వత్తి తి 

లాభార్, నచే త్తస స్టిల్ తహనీం వృ_శ్తిలాభస్స్యాద్య|ోనా నిషి. ల శుక్రం 

ఫూయీతే న సంభ పేదా | శ్రొత్రైదీనాం తు కర్ణ శె నష. ల్యాదిస్టానని థొ 

గనిష్పతె వృత్తే తల్లిలా ఖాన్న చెస్ట్రత్వం E శ్రేష్టశ్చ వాణః గుణాధి క్యాత్ 

'న చైళవ్యాను స్త గదృలే జీవితుిమితీ క్రోతెళ్చ. ఇతి చతుర్ధాధికరణమ్, 

సూ న వాయు క్కి కయ సృథగుపచేశాల్. కొ 

స వునరు ఖః వన కంస్ఫరూవ వ్రతీదానీం జిజ్ఞాస్య తే. త్ర 
a 

ఫా ప్పం తె వచ్చు) తేం యు! ప్రాణ9తి, ఏవం పొ శ్రూయతే ' షః 
లో 

- ఎ సేలం నో 

రో స్పృవాయుస్ప ఏమ 
చాయ మంచవిధః బ్రా శో వాన్ బ్యానర దాన 

స్ప్నమానఃిఇతీ. అథ వా తం శాంతరీయాంభిపే స్రాయాత్సమ _స్తకరణవ్భ త్రి లి 

నను శ్పవ్ధశబ్దస్య ప్రాః యన్ సిబ్గ భి" వాత్కథం నూత మితి తత్రానా=కే ప కలి 

పష చేతి. శ్రుతిం వ్యాచ ప్రే బ్యేస్ట క్చ స్రైణ ఇత్యాదినా. ఫూయీత వూూయం భవేల్, 

ద 8 . అజ య | en A Be ణ్ న అం 

నసంభ వే త్తద్రర్ శ నభ పేదిశ్యర్గ 8. వొగాదిఉవన వాతుత్వం ప్రాణాస్య గుణ$, వీవమానీ 

చ్భు)త్భవిర థా అ ప్ప్రణోక్ప త్తి శ్రుతీనాం బ్రహ్మణే నమసష్షియ ఇలి సెద్ధమ్. ఇతి చతు 

ర్థాధికరణమ్, 

౯. ఇంద్రియాణి విచార్భ శద్వార పొరా త్పా ప్ర)ణం పృథక -ర్తుము త్పే_త్తిరతి 

డిఫ్టై సం వ వ్రశ్యుక్పోన్న ప్రాణన్వయావం వృథక్క. రోలి. నవాయు కీ (క్రియేవృథగుప దెశా 

దితి, ముఖ్యః ఫ్రా “పొణ$ కంబ నయుమ్మా త్రం! ఉత కరణానాం౦ సాఛారణహ్య పార! అపో 

క్వ శ్రత్త్యాంతర మలి వ” యంం ప్రాణయూా *ర్భదా 'భీదశ్రుతీనాం మిథోవిరో ఛాతృంశయి 

పూర్వవతమా వా ---ర్రి "లీతి. వ్వతీయిం సాంఖ్యఫార్వవమమాహ- ఆధ పతి, సిద్ధాంత 

న ను. 

py లాలా లావా నా తయా నన 

శేతే అనీచ్చబ్ద! కారణస ద్భాపం వచర్శ్మయతి, అ వొగం ప్రాణరహి శమితి విశేవణాల్ 

న సోశయా శ్రుత్చాప్రా పాణోత్ప్చ త్రి 9 శ్ర తన్విరోధథ ఇ సిద్ధము.“ 

ఉత్ప త్తి చింత" నంగరము గ్నే ల్లిమగ! 'ప్రాణస స్య స స్వరూపం చింత్యత ఇతి వృనంగ 

సంగ త్యేదమాహా--- 

తత్ర ముఖ్య ప్రాణః సం బాయురేవృ ఉతే _ఇవద్రియవా స్ట పారః, ఆవోస్వీత్ 



636 రత్న, వ ఫాభూషి కే, శొంకర బృహానూ త్ర భామ్యే (అ. ౨. 

డూ ఇవ్పలిలి ప్రాప్తమ్ ఏవం హొ తం త్రాంతరియా ఆచతు లే. సామాన్య్యా 

తి పాణాదానవాయవః పంశోతి, అత్రోచ్యతే. న వాయు, 
= 0 భి 

Cy o (గ 
గాక నావి కరణవ్య్వాపారః. కుతః, పృథగుపదేశాత్ , వా యోసావ 

త్పా9ణస్య వృభథగువదేశ్ భవతి “స్రాణవవ బ్రహ్మణళ్చతుర్ధః పాదః స 
వాయునా బ్య|ోత్షూా భాతి చ తపసే చితి. న హీ వాయుెరేవ స న్యా 

యూః వృథగువదెళ్వు లె తథా కరణవృ ల్తేరవీ వృథగువబేశో భవతి, 

వాగాదీిని కరణాన్యను ర్త త్ర త్ త్ర ర శ్రి వృథ క్పాణన్యానుక్ర మకా 

చర్చ _త్రివృ త్త త్రిమతో శాఖ నాత్. న పా కరణ వ్యాపార వవ సన్క_ర 

తభ! వృథగుపది నత. తథా “ఏతస్తాజ్హాయ తే ప్రాత నునస్స ర్వంధ్రి 

యాణ చ, ఖం వాయు 'త్యేవమాద యూవీ . కరణభ్ళ తో 

ద్రాాన్యు వృథగువదెళా అనుస ర్తవ్య్యాః న చ సమనానాం కరణి 

మకా వృ_్తన్సంభవతి ప్ర ప త్వెక మేశై ౨కవృ త్తి తతా త, సముదాయస్య 

చా శారకత్వాత్ . నను ల చాలనన్యాయునై కేద్భవిష్యతి. యశైకి 

పంజరవ_ర్డిన వకాదశవతీణః ప్ర క్యేకం పృతినియత వ్యాపా రాస్పంత 
స్పంభూధైైకం వంజరం వాలము ఏవ మేశళరరవ ర్తిన వకాదళ్ 

ప్రాణా వ్ర ల్యెకం ప్ర తినియతవృ_త్తయస్సంతస్సంభూయై కాంప్రాణాఖ్యాం 

'ల్వేన సూ త్రమాద త్తేఅ త చ్యతతి. మనోయావబ న్యాణో వా శ్పా) ణశ్చత్యు 

కస్య) త్రైశ్చతుప్పా త్త్వం శ్ర శుతొవుక్తం తత్ర ప్రాణోవాయునాధిదైవిశేన భాత్యఫి 
వ్యజృ్య తే అభువ్య క్షన్సం స్త స్తపతి కార్యత మో భపకీక్ళర్ణః శ్రేతిమ తత్త త్ర శ్ ప్రాణస్య 

వాగాదీనాం చ మిథ సంచా దలింగేన వృథగుత్పి తిలలేన “సంద్ర యకదల్శిన్నవ్యా పశ 

భ్య్యో౭పీ భిన్న త్వమి'త్యావా= తలి, అ సేం ది యవృ త్తి ల్రిక్టం శుళ్యా నిరన్య 

ముక్హావీ నిరస్యతి---న చ సమస్తానామితి. యా చతు స్సాథ్యా వృల్తః నైవన 

సాయంవిశేష ఇతి సంచేపా, “యః ప్రాణః స వాయుకో ఇతి 'వీశస్వాజాయ తే ప్రాణో 
కని సన్వేంద్రి యాణి చీ ఇతి ప్రాణ చళీదా శేదశ్రుకోరుభ యాః క వరా భే, మా 

ర్థత్వానంభ వేన స్తోకకల్పగనానురో ry 'భెదశ్రు శ్రలేశ్చాణ ల త్వ చాయంరేవ ప్రాం 

షల్ఫేక; పూర్వ వత). "భేద శ్రుక్యవష్ట మృేఒవి ధరి భే దాద్ధర్మ ఇదో లమీయ సం 

న్యాయేన తు సర్వేంది ద్రీయవ్యా పార నవ ప్రాణ ఇ ల్యవర; సార్వ కత, సీదాం 
థి శస్తు..న వాయు శ్ర య్ ముఖ్యప్రాణో న వాయు నావీ క$,ఏయా ఇంది యవ్యా ల (UU 
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i 
న న పజరచంలకానురు ప శప క క ఫతుణ 

;సృంభూమైకం వంజరం చాలయేయురితి తథా దృష్ట తాక. ఇనా తు 

శవ ణాద్య వాంతేరవ్యా -రో-వే తాః ప్రాణా న సంభూయ ప్రాణ్యురితి 

“రు క్షన్, ప పృమాణా థొ వాదత్యంతవిహతే యళ్యాచ్చ శ్రీవ తాదిఫ్యః 
య్ 6 

స్యాణనస్య తథా ప్రాణన్య గ్ర స్య ద్వ్యూద్ధ్ పణం గుణఫావోవ గ మళ్ళ్చొ 

న ప్రతి వ వాగాదీనాం న కరణవృ శ్రిమార్ర, ప్రా సే_వకల్బ తే, తస్తా 

ననూ వాయు కియా? ఖం శ. కథం త్స మయం శ్రుతిః “యమః 

స్రాణస్సృవాయు. వెట్రి, ఉచ్యలి. సాగాము శేవాయనుశ్యాత మ కనా రావన్న; 
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గత్ర్యాంతవం నాపి వా యుసూ త్రం, అతన ఇ అపి 'భదా భేద శ్పుల న 

యా 
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నో తాడినా మేక పాణనాఖ్యన్భ! లే కమతాల మరిన్నం 1 || షు మాసా భఖ యే "స i అదీ నావు తోశా + 
విస్పందల్వ్వేన బబ గద్య oy "రచ్పరిస్పృంపమాప ప్రాణ ఇసు మూూట తొర్చన న"ంకే 5 వ్యాపా రా 

శావాను నమ నగరణవు ౧9 పాణ బఇన్వరం కంచ పొాణన్ను నృ బిలం గాదీనా మేవ 
ఫొవాన్న | Jo Ny ప్రాణస్టు సృష్టి ల్వ క 

సూ ధాన్యం వాళ్ళం WE BET YW న్ pp ప్రాణ సేగి, యంగ” మృ సళ నుుటా్ 

WU | 
స్త సంతేరం నా మ్మ pe ఇ BO కాగ SQ Fp nn MAN 5 అర్ర ప్రాణ షో ట్టి య. స 

wr కీ ల్లగ గ 
వ. య. ఉల | 

న్ "లేద వనిమూసహా ఎలా ట్ సఖ శ FST) i | " పంచా వగ్గు || ర్స్ రం రాక u స్టన్ 

న్ కస. ‘ ॥ 

ఇాయుెరే వ ప్రాణ ఇద్నర్థ గ్ ప్రా! fran ay: సరస వ. ఇ టే వది ఖే DIS సూసి 

కంకకే-స్యాడేకః 19. 
amma qe ఇ em 

. శ , , + 
సారి కింతు వాయు వ్ సన్న వ్ గున నభయం బం? ద గ్ా షల NFS 

నో డా! 1! | ' Tune గ ” ళీ a" » ఇ4 

చేశా ల ; 4 ( నస తాలు (2 వ (గ «1 ఇ గ న గ ర ru స్స గ య్గ ఘు గ్ గోనె! బే భ్ స 

శ ళ్గి 
5, oe yy May ల సన yy వ K Wea INT NT, య. Tr లే fy 
భా ఇంద్రియ ఏ స్స నె శ. గి eo 2 Uy Wo Py స Pu కం. Ny Wn | సు? 

౭ స్ 

గ x fz Me భాటంవన WON Mg repay, చీటీ న శ్రుత న్న ద్యాయంవిశే పా యమ ఇసిఠ భా బానన్నళ. సంచవ్భ సై? | సశ్చ్చు ట్టి 
లో 
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688 రత్న ప్రభాభూషి తే, శాంకర బ్రహ్మసూ త్రభామ్యే (అ. ౨ 

నామింద్రియాణామ్. తథాహీ అనేకవిథా విభూతి: ప్రాణస్య శ్రావ్య లే 

“సు స్తేషు వాగాదిషు ప్రాణఏ వైకొ జాగ ర్రి ప్రాణవవై ౯ మృత్యునా 

1 స్రాణస్పంవర్షో వాగాదీన్సంవ్భ జై ప్రాణ ఇతరాన్నా్రాణాన, 

క్షతి మాతేవ పుశ్రానితి. తస్తాత్చ్రాణస్యావి జీవవ తృ్యాతం త్య 

సంగ తం పరిహారతి,ా 

సూ. చమ్ర్షరాదివత్తు తత్సహళిస్ట్యాది భః. ౧౦. 

తుళబ్దః ప్రాణస్య స్వాతం త్వం వ్యావ_రయతి. యథా చతు రా 

దిని రాజ పృకృలివజ్జీవస్య కర్ర కషం భో క్ట త్వం చప్రత్యువకరణానిన 

స్వతం త్రాణ తథా ముఖోక్చిఒపీ ప్రాణో రాజమం, తి వజ్జీవస్య సర్వార్థ ల్యే 

నోపకరణభూతోన స్వతం త్రః, కుత తత్సహశీష్ట్యాదిభ్వః తైళ్చకు 

రాదిఖి స్ప హావ ప్రాణళ్ళిష్య తే, స్రాణసంవాదాదిహు. సమానథ రాణాం 

చ సహశాసనం యు_క్టం బృహద్రథంతరాదివత్ . ఆదిళ బ్లేన సంహత 

త్యాచేతన త్వాదీక్ ప్రాణస్య స్వాతం తని రాక రణ హాతూస్టర్న్మయతి, 

స్యాదేతత్ . యది చక్షు రాదివత్చా)ణస్య జీనం వతి కరణభావే2భ్యు 

౧౦. ప్రాణో న భోక్తా భోగోవకరణ కాషచ్చతు రాదివది తి నూత్రార్గ మాహా 

తుశబ్దఇ క్యాదినా. యథాబృహ దృ థంకర యోస్సర్వశ్ర, సవా (పృయంజ్యిమాన ల్వేన సా 

మ'తేషన వా సామ్యాక్సహ పాఠ స్తథా కరకై సృహో వకరణ తేన సామ్యా త్పా )ణస్య 

జ్ . ౮ 

పాఠ ఇతి న బాక్వసిద్ధిరిత్యర్థ క కించ ప్రాణో న భోకా సావయవ త్వాజ్జ్ఞడ శ్వాద్భాలి 

కతాషచ్చ చేవహావల్ . నను యద్శోసో వకరణం తతృవిషయం దృష్టం యథా చక్షురాని 

కం, ప్రాాస్య తు నిర్విషయ త్వాదసా ధారణ కా ర్యాఫె వాచ్చ నోవకరణత్వమితి శంకే. 

స్యాచేశదితి, 

ఇంద్రియ వ్యాపార; ప్రాణో న వేల్, కరి త సేం ది యవత్ కరణ త్వానం! 

కారాల్ జీవవణ్ స్వాతంత్ర్యం స్యాదిత్యత ఆహ 

తుః ఊక్తశం కానిరా సార్థక. న జీవవత్పా)ణః స్వతంత్ర్య, కింతు చతక్తురాది 

వణ్ జీవం ప్రతి కరణభూత$. కుతః, తత్సవాళిష్టాదిభ్యః తైః చతురాదిళీః సవా 

ప్రాసం వాదాదిషు హ్రాణస్య శిష్టేః శాననాల్ , సజాతీయానామేవ సహాశాసనస్య 

యు క్తత్వాల్ . అ చేతనత్వభౌ తిక త్వాది హతుసంగ్రవా అదిశబ్రార్థః. 
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వగ మేతే, విషయాంతరం రూపాదివత్న్రన జ్యేత. రూ పాద్యాలోచ 

నాద్యాఖిర్ట్రు _త్తిఫర్యథా చత్వు రాదీనాం స్వం జీవం ప్రతి తి కరణఫావో 

భవతి. అపి వై కొదశై వ శార్యజా తాని కాపాలో చనాపన పరిగణి తాని 

యదర్ణ మే కాదళ ప్రాణాస్పంగృహి తాః నతు దాషదశ మసరం కార్య 

జాతే 'మవగమ్య తే యదర్గమయం ద్యాదళః ప్రాణః వ్రతిజ్ఞాయేత వతి. 

అతః ఉ_త్తరం పరతి 

సూ. అకరణత్వాొచ్చ న పోష సథాహ్ి 

దర్నయల. ౧౧. 

న ఆావధ్వప యాంతరప్రసంగో దోవ్యు, అకరణత్యాళ్చా్రాణన్య. 

నహి చయురాదివ త్బ్రాణస్య విషయపరిశృేచేన కరణత్యమభ్యువగ 
మ్యులే. న చాసైతావణా కౌార్య్యభావ వవ. కస్తాత్, తథాహి 

0 సా ద్రాం ల ద 1 యానం మ ష్ ల Urn Yn ౫ా షం శ్రుతిః రాణ ంటే రమ్యసంఖావ్వమానం ముఖ్య స్రైణస్య వై శెషికం 

కార్యం దర్శయతి ర్రైణసంవా బెదిషం అగ హా గ్రాణా అహ్మూ 

శ్రేయనే వ్యూది శొఇత్యువ రమ్య “యని సృిన్వడిక్యాాంక ప్రదం సొదీరం 

పావిష్టతేర మిన దృశ లే స వళ్ళి. చోవ నళ వసి ప్రత్యేకం వాగా 

న్యుత్క్రమ లేన తేద్వ 39 లిమా త్రహినం గుథావూ్యాం జీవనం ముఖ్య 

ప్రాణస్య నై శెషి! కం "కార్యం దర్శయిత్యా ప్రా పాణ చ్చికృ 5 మిపూయాం 

వాగాదిశై థిల్యాప_ర్డిం సోనీ చౌరత్రకంగ్ం వ దర్శ యోంతీ శ్రుతిః 

౧౧; ఉక్తవ్యా “సుళ్ళరీ శ వృఖిచా రా సై చ బాం ద్రియథారణో తాం త్యాద్యసా 

ధారణ కొ గ్యన త్వాచ్చు సిర్వషయి.సా స్ ప్రాణనృ శరిరవదోళ్ళోనో వక కరణత్వమత్షతం న 

తు చథతురాదివజ్ఞాన3 ర్య కరణక్వమనస్తి రన సపిషయ త్వం స్వాది తిపరివారలిన తావ 
స్త 

న త్ఫొది నా. అహం (శ్రేయసే గన్ను ప తొనిమి త్తం వ్హ్యూరినే వివాదం చ (క్రేం 1. 
నను ప్రాణన్య జీవో వకరణవ్వం పల శర _విషయాఃంతరం స్వరూ పాంతర వల్ 

ప్రసక్యే కేకల ఆసా 

ఆకరణ అన్న ప్రూణన్న విమయాంతరా-పేమో దోష;, ఇంది యాంకరెషి 

సంభావి తాసాభ రణ దేవం "రణాఖ్య వ స్వ పారస్య నిరర్వహక తొషణ్ . తభఖాహా 

27 
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పైణనిమి తం శరీరం దియస్థితిం దర్శయతి తాన్వరివ్యః నా ఉవాచ 

మామోహవమావద్యథాహ మేవై తత్పంచ థాత్మొనం ప్రవిభ జై షతద్భాణ 

ట్య గ 3 చ, (0 ల పద్య (J నువష్టభ్య విధారయామోా తి చ ఏత మేవార్థం శుతిరాహ ప్రాణేన 

గ్రతున్న వరం కులాయిమితి చ సు ప్పెషు చక్షు రాదిషు ప్రాణనిమిత్తాం 

ఛర్రరరతూం దన్శయతి, 'యస్తాత్క_ సావ్బాంగాత్సా/ణ ఉ త్కా1మతి 

తదేవ తచ్చుష్యుతి తేన యదళ్నాతి యత్సిబతి లె నేతరాన్న్రాణానన 
డ్డి టే అత 4 ల జల లా 

॥ 9 5 క్ ) 
త్కా్రంలే ఉత్కాాంతో. భ విషూర్టీమి కస్తనా( వ తిష్టి తే_హం సతి 

. Pp ) ఢి "| 
స్థాస్వామిోాతి ససప్రాణమసృజ లోతి ప్రాణనిమి_త్హఐవ జీవని త్కా్రాంతి 

వతి మే. దర్శయతి. 
WEG 

సూ, సంచవృ త్తిర నొ వద్వ్యపదిశ్య లె. ౧౨, 
బ్రతేశ్చా స్స్ ముఖ్యగ్రాణస్య వె శెషికం కార్యం యకత్మా.రణం 

పంచవృ_త్రిరయం వ్యపదిళ్య లే శ్ర తిష 'హ్రైతోఒపానో వ్యాన ఉదాన 

స్పమానభిఖతి, పృ త్తి భేదళ్చాయం కార్య భే దా వెత. ర్రాణః ప్రాగ్యృ త్తి 
శ ల్ ర్ రి n న రుచ్చా ఏసాదిక ర్యా, ఆఅవాన వాగర్భ్భృ త్రిర్ని కాషానాదికర్రా, య్యానస్త 

'యోస్పంభ" వ రమానో విర్భనత్కర హౌతుః, ఉదాన టా్ధ్వ 

తద్వ్శ్భ) త్తీమా తృహేనమి తి. మూకాదిఖా వేన స్థిశమిశ్యర్ణః . ఆవరం నీచం; కోలాయం 

దేవోఖ్యం గ్భవాం, స్రాకోన రక్షక జీవన్స వవితీళ్యర్ణ 8 తృదైవ తదాసీ మేవ, లేన 

స్రాణేన యదశ్నాతి తీవ స్తేన ప్రాణకృతాళ నే చేతి యావత్. వవం శ్రులేః ప్రాజస్యా 

సాధారణం కార్యమ స్తీత్యు క్వ కం. 

౧౨. త్రై వ యూత్వంతరార్థం సూ సూ శ్ 0 వ్యాచ క్షే---ఇత శ్చేత్యాదినా, 

వృ త్తిరవస్థా, అగష్టమఢి నాదికం వీర్యవక్క_ర. 'శామాదివృ.్తి సజ్జాశే౭.కి వంచత్వనియ 
ఇ 

ప్రాణస్యాసా థఛారణో వ్యా పార; 'తాన్వరిస్థః ప్రాణ ఉవాచ మా మోసహమాపద్య 
ఫోహమేవె కక్ప్సంచభా త్రానం వృవిభ జై ్రతద్భాణమవన్ద గ్య విభారయామి” ఇలి శ్రుతి 

ద్ధర్శయ తీత్యర్థ:. 
న శీసలం దేవా ధారణ'మే వాస్యాసా ధారణం, అపి త్వన్యదపీ త్యాహ ఎ 
యథా మన; ఆ నేకవృ క్యఖ్యాసాధారణ వ్యాపారాే పేక్షఉయా అనేకథా 
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నృ  త్తరుత్కా )౦త్యాది సూాతుః, సమానస్పమం సెర్వ్యవ్యుంగేషు రా. 

న్నరసాన్నయతీతి. వనం పంచనృ్తిః (ప్రాణః మనోవత్ యథా 

మననః వంచవృ ల్సి త్రయ నవం చ్రాణస్యావీ పతే రః, ఏకి శరా 
భ్రాదినినషయా మనసః వంచనృ త్తి త్రయః సద్దాః నతు కామస్పంక ల్ప 

దినిమి తాళ్ళ 

ప్ 
WU 

ఇత్యాది నాష్ వరివది తౌః వరిగ్బృ బ్యారక్, వంచన సంఖ్య్యాత్ ర కాత్ . నన 

శ్రావి సిని సూ భూతభ వివ్య దాదివి విషయా౬వరామనసో 
2 

వృ ల్సి హై సేత సమాన; వంచనంఖ్య్యూట 1 దేవః, ఏవం తర్హి 'వరమతమ ప్రతి 

షిద్ధమనుమతం ఛనతోతి న్థాయాదివోవి యోాగశా స్త్ర వ్రనిద్ధామనస 

పంచ వృ త్తయః పరిగృవ్యూంలే ప్రమాణవివర్యయవిక ల్పని ద్రాన్టృ 

తరమూ నామ. బహునృ్ఫ త్తీతర్వమాల్రణ వా మనః పాణస్య నిదర్శన 
గోన ద త్ర ముఖి వ ప 

మితి ద్రష్టవ్వమ్. జీవో పక రణత్వమవి ప్రాణస్య పంచనృ త్తీత్వాననో 
డ్రి 

వదితి యోజయితవ్వమి. వతి పంచమూ ధిక రణము. 

చిం 

నూ. అణుళ్చ. ౧2. 

అణు శౌ యం ముఖ్యః (వా పాణ; రల ల్వతన్యః వ్రతర; మ 

అణుత్వం మహోివి పాతకం చృచా న పన మాణుతుల్యత్వమ్, పం 

ల. ల. 

"మో నా స్తీత్యరుచిం సియ"మీ వో గ్భాన్య సతూంశరం గంక్ల తి నన్వత్రాపీ పశళారినా: 

ప్ర మౌకొం (వమితిః. విపర్యయో భృమః కశవిహోణాడి జ్ఞానం వికల్ప:. తొమని సత్తి 

త్రై క్మ భతి! ప్రనిస్థల శ్రుమన్నిద్ర యాకవిర్యావృ ఫ్రిత్వాన్ను_ మునోన్ఫ త్రిక్వమిళ్య 
రుచ్యా స్వమతమాహా-- బహ్వాగి. మా త్ర స్యార్థాఎనరమ' ౭బీ వె శ దేవం ప్రాణ 

వాయోన్యేదా భద శ్రు శ్రుణోోరవిరో*ధ ఇతి సిద్ధమ్. ఇతి వంచమాధికరణామ్. 

౧3. నీవం ముఖ్యప్రైజ సోగ ఏ_కిం స్వరూపం చాన పి మాణసం చేహే 
01 2ర జు. మూగారు 2?" 

గ అభి Yaa we రల 0 గా త "గీ 

వృవదిశ్య లే, వీవముబ్భా శననిశ్వానసర్వశరీర dm ౯) ఖు స్య "ల 

వ్యా పారా? ఇటీ తానా ఉరసాునాం నము "స్వేన Ye] "00 "Aa నయనం అంచ మో 

వ్యాపార. అాన పేత్యు వంచన్భ ల్లి: ప్రాన్" వ కలక, క మేలు ప్రాణో పాన్ ( 

వ్యాన ఉదాన నమాన జ్లని, శద సా "bem స పారా ప (ఓ యూ ne గో వగర ఆత్వం 

మనోవదిలి సిద్ధమ్. 
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భిరషృ రి రిభిః కృత్స్న శరీర వ్యావిత్వాత్ . సూత్త్యః ప్రాణ ఉత్కాాంతా 

పార్శ్యన్టేనానువలభ్యమానత్వార్ , పరిచి న్న క్న్పోత్యంతిగ్యాగ 

తిశుతిభ్యః. నను విభుత్వమపి ప్రాణవ్య సమామ్నాయశే ' సమః నషి ణా 

నమో మళశేన సమో నాగాన సను వభి స్తీ భిర్లోకెన్స మో౭_ నేన 

సళ్వణి' త్వెవమాదిషు ప్ర వచే సేషు. తదుచ్చతే, ఆధిదైవి వ సమష్టి 

వ్యష్టిరూ వెణ స్రైరణ్యగ రృ ప్రాణాత్మనా ఏతద్విభుత్వమా 

మామ్నాయతే నాథ్యాత్మి కేన. అవచ సమః స్టుపి 

ఆణుక్వమువదిశతి, ఆణుజ్చేతి, అధి కాశంకామాహఎనను విభుత్వమపీతి, ఫుషిర్య శకా 

దపీ సూత్త్షో జంతు? పు త్తికేత్యుచ్య తే. నానో వాస్తి, ప్రాణ ఉత్కా_)మతీతి శ్రుశ్యా 

అల్బత్వం ప్రాణస్య భాతి, సమో౭ఒ నేన నశేష్టకోలి శ్రు త్యావిభుత్వమితి వికోభే ఆ ధ్యా 

తి కప్రాణస్యాల్పత్వమాధితైవికస్య _ విభుశ్వమితి విషయ భే దా-చ్తు ఫి) తోోరవిరోధఇతి 

సమాధ లే---తదుచ్యత ఇతి, కించోవ్మక, మే ప్రాణన్య ఫుమ్యోదిసమ ల్వే శాల్పతో శ 

సృమవఖి స్త్రీ భిర్లోడై రితి విరా డ్డవాసామ్యం. స మో౭_నే నేతి సూ త్రాత్యత్వమితి విషయ 

వ్యవస్థా సుస్టేశ గానా ఆవి వేతి, అణవశక్చేత్య శ సర్వే. నంతా ఇతీంద్రియానంత్య 

ముపాస నార్భమిలి సమాహీతం అత్ర తు ప్రాణవిభుక్వమాధ్స్దైవికమితి సమాధానాంతరో 

శ్రర పౌనరు కమ్, అన్నే తు (నం గాత్తతృ సాంఖ్యా మే పో నిర నః, అక్ర తు శ్రుతి 

విరోధో నిరస్త ఇత్యపౌనరు క్త గమాసుః. ఫూర్వం ప్రాణాస్యా ధ్యాతి కాధిటై వికవిభాశే 

నావ్యణుత్వవిభుళ్వవ్యవస్థో శ్రా, ఇతి షష్టైధీకరణమ్. 

ఇత్ళం ముఖ్య ప్రైగాసో్యోత్స త్తీం స్వరూవం చాఖిధాయ, పరిమాణమతి దే శేనాహ. 

ప్రాణ స్యాం తరంగ స్వరూపకథ నానం తరం బహిరంగవరిమాణమతిదిశ్యత ఇతి 

కరంగబహిరంగలతణా నంగ తి; పూ ర్వేణాస్య బో ధ్యా, ఊఉ త్కా_)0త్యాదిశ్రు శు బే; 

ఏ విఖిత్తిఖిర్లో3ై3 ఇత్యాదిసప్తైణవిభుత్వశ్రు తేళ్చ మీథో విరోధోఒన్సీ న వేతి 
, దేహే, అ స్తీతి ఫూర్వః వత్). సిర్ధాంకస్తు-...చక్షు రాదివల్ ప్రాణోఒవ్యణు, పరి 

బ్భిన్నః సూత శ్చ. “సమ వీఫిః" ఇతి శ్రుతిః సకలవాయువరా, న ఆ ధ్యాత్మికప్రాణ 

వా త్ర వశేత్యన యోర్న విరోధ ఇతి సీద్ధమ్. 
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సూ. చ్యాతిరాద్యధిస్టానం త్తు 

తదామననాత్. ౧౩౪. 
తేష్రనః ః వకృతాః ప్రాణాః? కిం సమీ మైన సన స్వస్కైకా 

కాషాయ ప్కభవం ow? ఆహాశిన్నే ద్దేనతాధిష్టి ఆతా; పృభవంలితి విచార్యలె = 

తత్ర పొప్టం తానద్భ థా స్వ కార్యళ క్షి క యూగాత్స (మహిమ్న వ 

పాణాః త్రశడూన్నితి. అమన దెనతాధిస్టి₹ తానాం స్రాణానాం ప్రవృత్వా 

వభ్యువగ నుమా మానొయాం తాసామేవాధిఫైాతి, కాం చదేసకాొనాం 

కృ త్వ పృసంగాచ్చా: ఎస్యు భో కృతం "పరీయేత, అతస్స § 

౬ బం చో యర్ ఇ 
మహీమైవై పాం మ్రన్ఫత్లీరితి, ఏవం (వొ_వ్రతదముచ్వ లవ ఏ9 

గ దిహోనం తింగు. తుశ్చేన వూవంవతోి వవ భం | రాద్యధిజ్ఞూనం ట్వ దుక క్షి బ్రా! ఎయె వ్యావ_క్ట్య తే, బ్ ఏలె 

రాదిభిరగ్నా ఏద్య ఖమానిసిఖి స్టన తాఫికథిష్టి తం వాగాది కరణజాతం 

(, 

ao 

౧౮. కశ్చ సీ దేనా ధ్యాల్మి క నాం ప్రాణానామాధీ దేని కా థీనత మావా 

జ్యోతిరాద్యధిష్ట్థానం తు త్ దొమున నాడితి. “వాబా హీ నామాన్యఖివదతి చత్తుపా 

A Ey” 1 న తః భ్ "వ ఛా హాపాణి వళ్ళతీతి తృతీయాయా. శ్రుత్యాన్వయవ్యతి లేక్రవ త్యా వాగాదీనాం నిరెపీ 
చ షల ల ry, రా ర్య; క్ స క తసాధనలో శ్రివిరో థా “దగ్నిర్వాగు [| గ త్యాది శ్రుతి న్లేషామ చేతనా శ్నా స్రద్యువె 

దొనకళరవరా న థు 'లేషామథీష్టాతృ దేవ తాపరా. నచ స్వ కార్చే శ-కానామువీ నాగా 

దీనామ చేతన త్వాదధిస్థా త్ర య పేకూ న ఏరుధ్యతఖఇతీి వాచ్చం, జీవస్యాధిష్టా కృ త్వాల్ . 

నాం స్తూ కాంట గ గ కించ చేవత నామధిష్టాళ్ళ ec జీవవదు న్ క త్వమసి నే పౌ సన్యాల్, కథావై కత్రా నేక 

భో క్షధన్రాణాం నిర ఛాద్దుర్భలన్న జీవస్య భో క్ష త్వం న స్యాదితి ఫూర్వవమెర్థః, 

సస్ధాంతయ లి...-వవం ప్రా ప్రషత్యొనినా, అగ్ని ర్యాగ్బూ త్వావిత్యశ్చతుర్భూ ల్వే "తి 

చ తద్భావోఒ్రా గ కో చవ తధా యశషయావ వవ సంబంవో న తదు పాదానళత్వ 
న. 

ప్రాణస్యా ధ్యాత్తా ని'ణవకవిభా “గన అణుక్య్వనిభు' క్వనిరూపణ ప్రృసంగే శా భ్యాలి, తి 

కానానిం ద్రి యా=ణామ:థిటైవి 5 "దృధిప్ట తొ నొం చేష్టా మాచస్ట ఇతె ప్రనంగణంగల్యేన 

మానా. 

అక్ర “అదిశ్యశ్చుతుగు "9 ల ఇ త్యాసీంద్రి ది యాణాం చేవళాధీనచే చేష్టావ త్త ప 

శ్రులేః నష్టమా హీ రూ పాణి వళ్ళతి” ఇతి శ్రేత్ళా నిరోథో౭ స్టీ న వేతి సంజేహే 

లల సూర్యకి పతః సిద్ధింతన్తు-_ బోతిరాదిథిః అది త్యాది బేవతాఖి; అఫిష్టీయనే 



బృహనూ త్రభాచ్వే [అ. ౨: 

వ రత బ్రతి వ్రతిజానీతె. హూతుం చ వ్యాచ ప్లై. 

త. తథా థా హ్య్వామనంతి “అగ్ని ర్వ్వాగ్భూత్యా ముఖం ప్రావిళ" 

కతన. అ్నొ కాయం వాగ్భావో ముఖ వ వ వెళళ్చ దేవతార తృనాధి 

త్యోచ్య తె. న హీ చేవతాసంబంధం వ్రత్యాఖ్యా 

రాచి ముఖె వా కశ్చిది( శెవస్సంబంథ్గో దృళ్య లే. తథా 

అ భూతా స నాన్సీ శే (పానిళ" దిత్యేన మాద్యవి యాజి 

(శ్రి రే 5 లో GA 3 as 
(4 షు ఉద్య వ రం షాంంళగా (| వ. బ్ర హూణళ్చతుర్థః పౌ దస్నో౭గ్ని నా 

చె ప్రనమాదినా వాగాదినామగ్నా పది 

వారం ద దృఢయతి “స వాచమేవ వ పథ 

దా మృత్యుమత్యముచ్యత సో న్ని రభవిొనితీ 
ట్ 

గామానగ్నా ఏదిభా వావ_త్సివచ నెనై తమేవార్లం 
థి 

థ్యాత్తధిదై వతవిభా గోన వాగాద్యగ్నా స 
౯ఇమనరైవ  ర్రశ్యాక్యా భ వతి. స 

హ్ “రావాణా స్త స్త త్రీ ఏదర్శినః, వ _కృవ్వమధిభూతం 
స్త ళాధిదై వత మిత్యాదినా వాగాదీనామగ్నా నిది దెవ 

క్ x 

దే శీ 

Pe 
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తాధిష్టతత్వం స స, పంచం పృదర్శితమ్, యదు కం స్వ కార్యశ్_క వ 

యోగాత్స్వమహామై[ైవ ప్రా వార్తా ప వృవ_శ్తేరన్నితి, తదయు క్రమ్. శ కా 

చరా గ్రా సం "శ రూపః దు రస్టాదెతృమండలా దేర్ముఖస్థచతు రాద్యు పాదాన త్వాసంభచాది త్యాహఎ-- 

ఆ “ృశ్చాయమితి. వాయు; ప్రాణాధిస్టై తా భూత్వా నాసాపుటే ావిశదితి 
WU వ్యాఫ్యయమిత్యావా_ కతి, భాతి దీవ్యలే, తవతి స్వ కార్యం కరో తీత్యర్థం. వీత 

వ. రింగాంకర మహా. వాచమితి. న ప్రాణో 

= మా మన లాడ స్యాన్న్టిం జాగ వ్యతి ఇ- వాతం 'సాణక్చతురాదక్య మిఆష్టపశ్రుతిరష్య ధ్ర థ్ ష్టైయిత్వ 
జ్ తా ble; వు. సంజంఫధం దొ సల్ రయతీత్యావా_స ర్వ త్ర తి. నను శక్రటాదీనాం బలీవర్దాద శే క రితానాం 

క "a అ 1 Rn వై చా పేర్యృతే ఇళ్ళధష్టానం ఆధిష్టక మేవ వాగాదికం చేష్ట లే, కుతః, తదామననాల్ కస్ట 
వను ఇట మిక utr తా ॥ డవ తౌధిష్షతక్వన్య ' ఎముక ఇళ ఛి శుత్యాభిధానాల్, “చముహా హీ, ఇతి 

ఆది వశ 

శ్ర్తౌ కు చేవ తాధిష్ట్క త్వాసిషేధాత్ న తమయెతస్యా విరోధ ఇతి సిద్ధమ్. 
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నామవి శక టాదీనానునడు పోద్యధిస్థి తానాం వ వన _త్పిదర్శనాత్ . ఉఫ్ 

యథోవ పతే ఇబాగమా వే సల" టిల్ స్థితత(మేవ నెక్సియిశే 

యదప్యు క్షం జేవకానా మేవాధిస్టార్రీ ణా 0 భోక్త త్వ వుసంగో 

న ఇాంరరస్వ జీవనే సరత తత్పరహ్రిమి తై, 

సూ. బాణవతౌా శ్రబ్లాల్, ౧%, 

సతీహ్షవి పా పాణానామధిస్థారీ న షు షాను ప్రాణవతా కార్య 

రసం తసా౧మి నొ శారీరకానే పాం పాణానావో గి కర ఘా సి ] ప్రాణానాం సం భళ్ళు! 

వగమ్య'తే. తథాపి శ్రుతి “అథ య్యమెతదాకాళమను వ వివ 
తేరవగ S గ్ | థ రక్షకుల ది శ మను ప్రవిషజ్ఞం 

నతుస్పభా షష పు సు మ దర్భనాయ చహురథ యో వేబచేదం జిఫూ 

బీతి స స ఆత్మ" గం భాయ DE మ త్వవంజాతీయకా శారి రేక వ 

స్రాణానా ౧ సెంబంగ్ల గ యన నలు. యయా "నేకల ర షప నా 

3 శాం చేవతొనాం న ఖో కృ సత షమసీన న రే నర్ల ల్ప తే వీ ల్యే 

నుసి స్న్నం రీ rd భో రా ఆస థాని దిసంభ వాదవ గమ్య తే. 

తశ, మీరాదీనల త్వనఖిష్థ తానామకి ద ధ్యాన సృ శిర్ణృళ్య లు. ఈథా 
సోనయణభానంభ పే ౫ ipo DF సత్ర ఉధియథో పన చని, 

౧౫. ఉ కిద మూంశరని రసాయ సత్త మన తారయ తి యడ పీతి. శారీశే 

— అటి! లన ర జ్య స ళీ NA ఎ [3 వేతి. భో? As సంబం: FPP. అగ జీహే ప్రాణ స్ప పేశా 
\(WQ 

నంతరం యశ్ గోళ్ల శ్ విష చ్బ మను నిస్ట్రం న వరం ది యిం తే చమువ్బఫి 

మూసీ న అత" వామును iy SSA) Vt) నం గి యువ్య వ్యూ తక్ రణాన్న పేతు లే 

ద్య ల్ 

గాసి తు org EU సి “i న |. న్ బ్గా sian శృత్కర్థ $. కించ 7మొా౭ ఇం 
) 

(థాని చేయగానే: వ. Dre 5 OE” గె నాన స SN చిద్రు" వ న్వ, కర 

రరావమ బాం నని మాం AEE వాని చ నిం ననా దేఠశ్శగీరవ్ న భర్ష న న బవాపో 

Ue 

నా అ తానా గ, NEY tr 

ల 

"| ' Wash n Mn శే f Dn న సలి * NT మో ? ట్ర స tr nf 
నను ద్ ఈొ "3 a “ [గ్ర 1 1; నం శ్. 3 (| స pn క [9 సృషజ్సే లేశ్వత 

ఆహా 

ప్రాణన తా ఉననవ nn, యూణ ౦ ససమిభొనః సంబంధ$. శతశ్చా 
న. Re లంట . Ln 

క్షు ద ది యు సాధ tx’ స _ క్ల స్ జ, 1. wr నా బజన టొ స ఇ రుణ, స్ట బి ళ్ శ స 

చాలు పురుషో దర్భ చతు ఇత్చానక్రు గు లి ఇత్చర్థ్యవం 



696 రత్నప్ర భాభూపషి తే, శాంకర బ్రహానూత్ర భామ్యే [అ. ౨ 

సూ, తస్య చ నిత్యత్వాత , ౧౬. 

నె వై “౨ వె లా ౬ ణి 
తస్య చ శారిరస్యాస్మిన్మరి లె భే కృ త్యెన నిత్యత్వం క్రుకళి 

పాపోవలేవనంభ వాత్పుఖదుఃఖోవఖో గసంభ వాచ్చ న దచేవతానామ్. 

తా హీ వరన్మీనై్న ళ్యన్యే పదెఒవతిష్టమానా న హా నేఒస్మించ్భరీనే 

భో_క్తృృత్యం వ్రతిలబ్ధుమర్హంతి శుతిళ్చు భవతి “వుణ్య మేవాముం గ 

చృతినహ వై జేవాకా పావం గచ్చతి” తి శారీరేణైవ చ నిత్వః 

ప్రాణానాం సంబంధః. ఉ క్క ంత్యాదిసం తదనువృ త్లిదర్శనాత్., 

రముత్కా_ మంతం స్రాణో౬నూక్మా_ మతి స్రాణమనూత్కా మంతం 
బల నాం [| 3 z no <n స్వే చా అనూ త్కా మంతీ త్యాది శు తిభ కః. తస్తాత్సతీహ్యవి 

కరణానాం నియం త్రిషు దేవతాసు న శారిరస్య భే _క్టృతమవగ 

చ్చతి, కరణవత సై స్థివ హా దేవతా న భే _కృత్యవత. స్యెతి. 

ప్రతి స ప్తమాధికరణమ్. 
నాం 

౧౬. కదాచి దేవానామన్న భో క్ష ఎం క దొచిజ్జీవ స్యేత్యనియ మో౭ స్తీ పతా 

శంక స్వకర్రార్ణి తే జూ జీవస్య భో కృ త్వనియమాన్నె వమి త్యాహ సూత్ర, కార 

తన్న చేతి, ఉక్క )మణాదిను జీవస్య ప్రాణావ్యభిచాగాక్తనె రవ ప్రాణస్వామిత్వం, 

చేవతానాం తు వరస్వామికరథసారథివదధిష్థా కృ త్వమా శ్ర మితి చ్యాఖ్యాంతరమా హ._ 

శారీరేణైవ చ నిత్య ఇతి. యథా వదీపాది? కరణోవప కారక తయా కరణవకత్షస్యాంత 

ధ్రతస్తథా దేవాః కరణోవకారిణ వీవ న భోక్తార ఇత్యర్థః. జీవస్యాదృష్ర ద్వారా 

కరణాధిహ్థాత్ళ త్వా ద థస్వామివద్భో క్షృత్వం, దేవానాం తు కరణత్వరూ పోవకా రాఖి 

జ్ఞకయా సారథీవదధిస్టాతృత్వమితి న జీ వేనాన్యథాసిద్ధిక, దేవా నామధిష్టాత్ళ క్వే 

నాసి నేహా భో కృత్వానుమానం తు “నవావై బేవాక పాపం గచ్చతీత్యు క్షశ్రుతి 

నాధిశం, తస్తాల్ “చక్షుణా హి రూపాణి వళ్యతీ' త్యాదిశ్రుతే; సాధనత్వమా క్ర 

గోధి త్వాదగ్ని ర్వాగ్ఫూ ల్వే త్యాద్యధిహ్థాశ్ళ చేవ తా పేమ బోధకశ్రు తిఖిరవిరో ధ ఇతిసీద్ధమ్, 

ఇతి సప్పమాధికరణమ్. 
స్ట 

కిం చ= 

తన్య జీవన స్వకరార్థి లే కార్యే కర్తృ ల్వేన భోక్త సన చ నిత్యత్వాల్, 

న దేవతానాం భో క్ట ృృశ్వమసీ ౯ శరీరే ఇత్యవిరోధ ఇతి సి్ధమ్. 
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ముఖ్య వై కళత "రే వైకాదళ స్రాణా అనూత్కాంతా, తశ్రే, 
దమవరం సందిహ్యూ లె? కిం ముఖ్య నై్వ్వైవ బ్రాణన్య న్భ_త్తిభదా వ్రత "చే 
బ్రా! ఆహోోేసష_త్తతాగంత రాణత్రి, ర్ం తావత్స్సాావ్టం ముఖ్యనై్వ్యై 
వెతక వృ_త్తిఛదా ఇతి. కుత, శ్రుతః. తథ్రాపా శ్రుతిక్ణ ఖ్యమిత రాంళ్చా 
చ్రాణా౯ సన్ని థావ్య ముఖాల తామిత రేషూం ఖాావయతి “వాం తా౭ 
న్యైవ సర్వే దావమసామేతి త్ర ఏతనై ఇన సళ రూవమభ విన్ని త, 
పై/త్క ₹ బ్ట్రత్వాచ్చైక త్వాధ్యనసాయ,, తరథాహ్యాన్యాయ్యమనే 

రాగ బసం వనవేంన గక జ CEN In 
కొర్ధత్వం వనాల ప్రస చున చ్వెత, ఎ అ వా ముఖ్య త్యమితర త్ర వా 
లా&ణికత్యమూవ ద్యేత. త స్తాద్య ఖై కనై షన (ప్రాణస్య (వ్రణాద్యాః 
పంచవృ _త్సీయః ఏవం వాగాద్యా అస్య కాద శ త్వేనం పావ్తే ట్రూమః, 
తత్త్యాంత రా ణ్యేవ ప్రాణాద్యా గాదినీం కుత వ్యవ బే? భే వాట్, 

౧౭. సత్ఫి సంది, యేషు కదధిస్టూళృ్ళ చేవతొచింతా, తాఇ్యేవ ప్రాణవృ శ్రిన్యతి 
చరేకేణ న సంతీత్యా కే పం (వ, త్యాహ. త్ర ఇంది యుల తద్వ బ్రీవ చెశాదన్య క్ర, శ్రే పౌ 
దితి, ప్రాణాదింద్రియాణాం ఛి దా ఛేద శ్రుతి భ్యాం సంశయం వవన్బూర్వవతయిని___ 
ముఖ్య క్చే త్యాది నా. హాం లేదానీమపై ఖ్టవ ముఖ్య ప్రాణన్య సర్వై సయం స్వరావం 
భనామ ఇతి నంకల్ప స్ట శే వ గాదయ ద్ద థా భవన్నీ త్య భేద శ్ర గ్యర్థ ce ప్రాణాదఖిన్నా; 
స్రాణపద వాచ్య త్వాత్సా)ణవది త్యావా_ ప్రా జతి. శే ప్రాణా శ్ళే) స్థాదన్య త్రాన్య బతి 
వ లిజారలేన వదత యం అచ షు త అాంన రా జస Fee opty ac, 
వ మ. N ఖు (ర పై ప్రి WY ఏం ర డక లి, బడ సపది దిళ్ళత 

తచబ? వ తిజాతాననత౦ంం వరామ శేరి. పాండా బంది యాః roy a ఇది ("ఇ బ్ర . స రం, yo Ea b ఎరాషాయశ భాభా 
నను సత్సు ఇంది యేవ తదధిష్టాతృ దేవల" బిం టక తాన్ఫేన ప్రాణ 'సపార 

వ్యతిరేకేణ న సంతీత్యా కే వనంగ త్యేదమాహ___ 
46 49 మాం: న అత్ర, ఎత స్తాజ్జాయ నే ప్రాణో మన] సర్వెం ది యాణి చి ఇతి ముఖ్య ప్రాణా 

ర వ్ (న ఇళ్ల నం తీ ఖచ క్వాం ॥ 

దీం ది యాణాం తత్త ఏంతరళ్వ శ్రు ఖే వ్ర న్నసై సవ స ర్వీ రయరావమభ వన్” ఇత్తి 
ఇ | 8 ళ్ శః w= షో ఇ అలై ja స్త = శో 



69 రత్న వ్రభాభూషి లే, శాంకర బ్రహనూత్రభామ్యే (అ. ౨ 

కోఒయం వ్యసదేశ భేదం తే పృకృతాః ప్రాతాళ్ళే గ్రహం వర్టయితాఒవ 
శూ వకాదశేం ది ప్రియాణీత్యుచ్యంతే. శ్ర శు తావేవం వ్యప దేశ భేదదక్శ 

నాం ర్. “దత స్తాజాయ తే ప్రాణో మనస్స రం ది యాణి చే ల్వేవం జాతీయ 
శేషు శ్రుతివ పశ రోషము వృష శ్చాంణో వ్యవదిశ్య తే పృథ న్చేంద్రియాళి. 

నను మాతో ప్యువం సతి వర్ణనమిం ది, ది యత్యోన ప్రాణవత్స్యాక్ “మన 

స్పశ్వండ్రి ఏ యాణి చేతి వృథగ్వ్వ్వ వటేళ భేదదర్శనాత్ . సత్య మేతత్, 

సృ" చ్యేశాదశే గం ద్రి యాణీతి మనో౭వీం ది ద్రియత్వేన క్రో వో (శ్రాదివత్సం 

గృవ్యాలే, ప్రాణస్య త్వం ద్రీభుత్వం న శ్రుత స్స వా ప్రసిద్ధ 

మస్తీ. వ్యవదేళ భేద శ్చాయం త్ర త్రషశేదపక ఉవవద్య తే. త్రతె కె కళే 
తు సవవై కస్పన్నా)ణ స్తుంది ద్రియవ్యపదేశం లభ తేన లభతే చేత నిప్రరి 

షిద్ధమ్, తసా స్థా తృ త్వ్వాంతర భూతా ముఖ్యాదిత రే, కుతశ్చత శ్వ్వాంతక 

భూతాముఖ్యాదిత రే _ 

మన్యతో్యో శ్షేరితి హౌేతూవపాదనార్థ క్వేన పునస్తాని సూత, పదాని యోజయతి_... 

క ఇత్యాగినా. సూత్రస్య విశ్వత ముఖ త్వాదు భయార్థత్వమలం కార నీవ న 
దూషణమ్, నీలేన ద తిజ్ఞా ధ్యాహార స్తచ్భబ్దస్యా వృ కృత భేదవరామర్శిత్వం వే 
దోవద్వయమపాస్తమ్. శబ బ్ర భేదాద్వస్తు భేదసాధ నేఒలి వృ సంగం శంక లే-__నన్విలి, 

ప్రాణనన్మ నసో*పీం ది ద్రియేభ్యో ఛేదస్సా న్రిదిత్యర్ణ 8 అపర్యాయనంజ్ఞ్వా భే దాశ్చ ప్రఠం త్రే 

స్పంజ్జ పస్తుభేద ఇత్యుత్సర్ష$. స చ “మనష్షష్టానీందద్రి, యాణీ* త్యాదిన శి బాధా 
న వ నస్యపోద్య'లే, సాకే తు బాధ కాభా వాదుక్సర్ర సత సమాధ స్తే-__సత్యమిళ్యా 
దినా, మనఇంద్రియణి వేలి ఛేదో క్రిర్లో బలీవర్ణ శ్యాయేన చేయా, సిధాంలే మనన; 

వ్ర ఫయోహదాసళ్వాదాత్త పదనింద్రి యత్వమిష్టం తతో నోత్సర్షచాధ ఇతి శేచిల్, 
కించ. “ఏశస్తాజ్ఞాయశే ప్రాణో మనస్స క్వేం, దియా ణిచే”తి  బృథగ్దన్మవ్యవదేశా 
త్సతంత, వస్తు భేద ఇ త్యాహ---వ్యవ దేశ భేదశ్చాయమి తి. నీకనీ సీ న్వాశ్యే ప్రాణ 

ఇంది చ్రియశజ్దమె క్యాల్ల భలే సునరు డక్రీభయాన్న లభ లే చేతి వ్యాఘాత ఇత్యర్థః 

సిధ్రాంశస్తు కే స్టాల్ ముఖ్య ప్రాణాల్ అన్యత్ర 'అన్యే లే వక్ర లా వాగాదయః 

ఇంది, యాణీత్యుచ్యం లే, న ప్రాణాః కతు, 'వతస్తాజ్ఞాయలే' ఇత్యాదౌా కస్య 
శన వ్యవబేశాల్ ఇంద్రియాణాం సప్రాకాత్ళ కత్వ శు శు, లేర్షాణ ల్వేన న శయా 
ని ర్ 
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సూ, భెదళ్తు, లె ౧౮. 
భేదేన వా గాదిభ్య్యః ప్రైణస్పర్వ త్ర శ్రూయతే, “తే హూవాచ మూచు రిత్యువ కృ వ్యు వా గాదనసురపాప విధ్వస్తానువన్యస్యోవనంవ్యా త్య వా గాది ప్రకరణం “అథ "బానుమాసన్యం ర్రైణమూా చు'రిత్య సుర విధ్యంనీనో ముఖ్యస్య (వాణన్య పృథగువక్సిమాత్, తేశా “మనో వాచం (బాణం తాన్యాత నె౭కురు తే త్యవమాద్యా అవి భద శ్రు తయ జఉదాహర్తవ్యాః. లేస్తాదవి త త్యాంతర భూతా ముఖ్యాదిత రే, కుతళ్చ త త్యాంతరభూ తా ముఖ్యాదిత ే___ 

సూ, వై అవ ణ్యాచ్చు. ౧౯. 
వైలతణ్యం చ భవతి ముఖ్య ప్రాణ న్యేతశేషాం చ. ను "ప్పేష్వు 

అలలే 
ఇతిన పౌనరుక్ష్యమ్. లే చెవాళ్ళా స్త్రీయేంద్రి యమనోవృ ర్లిరూపా ఆసురాణాం పావవృ బ్రిరూపాణాం జయార్థ ముద్దీథకర ణి (పథమం వ్యావృ తాం వాచమూచు స్థ ఏం న ఊద్దాయానురణాశార్థమి తి తథా న్తీ వత్యంగీక్ళతో్యో దాయింతీం వాచమనృ తాది చణ విధ్వంసీతవంతో2నురా ఇ ల్యేవం (కృ మేణ సర్వమ్వింద్రి యేషు పా గ్రన్తేము వశ్చాదఫేతి (వ,కరణం విచ్చిద్య మ్రసిద్ధమా స్యే భ వమానన్యం ముఖ్యం ర్రైాణమూచు స్త వం న డద్రాయేతి "లేన ప్రాణనోక్రాత్రా నిరి్టషయ తయా నంగదోన, భూ న్యేనానురా నష్టా ఇత్యనురాణాం విధ్వంసినో ముఖ్యప్రాణస్య్యక్తే శృ దసిద్ధ రిత్యాహ-__ లే మోతి. తానీలి. (గ్ర ణ్యాన్యాన్యాత్మ శే స్వార్థం (స జావతి; కృతీచా నిళ్యర్థృః. 

౧౯. విరుద్ధధర వత్త్వాచ్చ "భేద ఇత్యావావె లతణ్యాచ్చేతి. న్భ్చుత్యు 

క్ న 
3 

బామ మాసన్యం ప్రాణమా చు; 
అన 

క్ చ్చే ] 
, శ 

బలి భిన్న పృకరణే ప్రా స్యం ది యుభ్యో భేదేన (శ్ర వణాత్ న ప్రాకవ్యా పారత్వ్య 
మీ ద్రియాణామ్, కత్త్వాంకరశ్వమి త్యర్థ 8, 



700 రత్న ప్రభాభూషి తే శాంకరబ్ర వసూ శ్రభాచ్య్యే [అ. ౨. 

వా గాదిషు ముఖి వో జాగ ర్హి సవవ చై కొమ్చృుతున్టినాఒనా హ్హ 

ఆస్తాస్టీ (తే తనైకివ (ప్రాాస్యావస్థత్యు త్కా0ంతిభ్యాం దేహశారణ 
పాతన వాతుత్వం నేంద్రియాణాం విషయాలో చన హోతుత్వం చేంద్రి 

యాణాం న ప్రాణన్వే ల్యెవంజాతీయకో భూయాకా లవేణ భేద; 

గ 
'తఏతనై ఏవ సశ రూవమభవిన్నితి శు తెః ప్రాణ న పెంద్రియా 

ణీతి, తదయు (కమ్. తత్రాపి వా ర్వావర్యాలో చనా ద్భేద ప్రతీతేః 

తథాహా 'నదిహ్యూ మే వాహ మితి వాగ్ద ధ్ర ఇతి వాగాదినీం డి యాణ్య 

ను క్రృమ్యు “తాని మృత్వ్యుళ్ళ మో భూతో ్యవయేమే తన్థాచ్చాామ్య 

ల్యేవ వోగితి చ శ్రామరూ వేణ మృత్వ్యునా గృస్పత్వం వాగాదీనామ 
భిఛాయ *అభథేవము మేవ నాప్నో దో్రోఒయం నుధ్యమః ప్రాణలిల్తితీ వ్నథ 

కణం మృత్యు నానభిభూతంతమను, కానుతి. “అయం వై న శనం 

ఇతి చ శెష్టతామస్యావథారయతి. తస్తాత్సదవిరో ఛేన వాగాదిషు పరి 
స్పందలాభ స్య ప్రాణాయత్తత్వం త ద్రూవభఫవనం వాగాదీనామితి మంత 

వ్యం నతు తా దాత్మ్యము. అతవవ ప్రాణశ బ్ఞన్యెంద్రి యేషు లామీణికత్య 

సిద్ధి. తథాచ శ్రుత “త వతన్వ్యైవ సర్వే రూపమభవళా తస్తాదేత ఏతే 
నాఖ్యాయం తే ప్రాణాఃిలతి ముఖ్య బ్యాణవిషయనై సవ ప్రాణళబ్దన్యెంద్రి 

యేషు లాకుణికీం నృ_్తిం దర్శయతి, తస్తా త్తత్యా(ంత రాణి వ్రాణాద్యా 

గాదీంద్రియాణీతి. ఇత్యష్ట్రమాధికరణమ్. 

3 ER ర్ నిష ప్రాగొంద్రియాణామ్. తస్తాద బ్య బాం త త్య్యాంతర ఫవసిద్ధిః. యదు క్షం 

రాసంగదోనః. వాగ్టథ్రే వతం ధృతవతీత్యర్థః. బహుభి ర్ఫేదలింైర్విరో ధాద్వాగా 

దీనాం ప్రాణరూవభపనం ప్రాణాధీనస్థితికళ్వరూపం వ్యాఖ్యేయం. నతబేవ ప్రాణళజ్ద 

స్యేంద్రియేషు లతణాబిజం (శ్రుతం 'తస్తాదేశ వలే నాఖ్యాయంతి ఇతి వరామ్భష్ట 

మితి న భేదా భేద శు తోర్విరోథ ఇతి సిద్ధమ్, 

ఇత్యష్ట్ర మాధికరణమ్. 

కిం చ= 

ro కి గం 9 సుషు ప్త గ్రివగ్ధ్థాయాం ప్రాణస్య స్టీతిః చేంద్రి యాణామి త్యాదిబహువై లతణ్యాల్ 

త శ్ర్వాంతరత్వమ్. తస్తాన్నా నయోర్విరో థ ఇతి సిద్ధమ్. 
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నూ. సంజ్ఞామూ రిక్ పీను 

త్రవృత్కు క్యతఉపచేశాల్. ౨౦. 

సర్ప క యాయాం లేజబోఒబన్నా నాం సృష్టిమభి థా యోవ 
దిశ్యో తే. నేయం దేవతై వత హంతాహమిమా నీ స్రో చవతా అనేన 

జీ వెనాత్మ నాను వ వవిళ్వ నాముభూ పే న్యాకరవాణీ' శ్ర “తాసాం తీవ శ్రీ వృ 

తం త్రినృతమేవ్ క కాంకరవాణీితి. త త్ర సంశయః? కిం జీవక కృకపదాం 
నామరూవ వ్యాక రణం? ఆహళోస్విక్సర మేళ్యరక క్ష ర మితి.త త త్ర వాతం 

౨౦. ఉఊర్ప త్తికుత్నాదచేతిచ కార్యక చ ప్రృనిద్ధౌ, తత్త జగ 
దుశ్వ్చి త్తి శుతివిరోధో౭ లీ లేన పాదద్వయేవ నిరస్త నంద వ్ర క్యుర్నాదన శ్రుశిబిరోధో 
నరస్య లే. 1 లర్రాప్ నూత భూతో త్పాదనం పార మేశ్వర మే వేలి శ్రుతివ్వవిప్క స, తెవన్నం, 

సూలభూతోో త్చాదనే త్వస్తి శ్రుతివివ, తివల్లి నన్ని రా సార్ధమావా-_' సంజ్ఞామూం్రి 
క్ ్లీన్తు త్రివృళ్కుర్వళ ఉపజేాది క త్రి నామరూవ ఖే దాశ్యరణభ్లిన్న | ప్రాణః 
ఇత్యు కృం, “సళ్చ్రనం గన స్థూ ల నామరూవక్ష్ ప్రి ప్ కిం కర్త dి శతి చింత్వత ఇత్యవ సతర 

సంగలిక. వ్ర్యక్కియా ప్రకరణం. ఈతీణమేవావా--వాంలేత్యాదినా. హంత 
ఇదోనీం దేవతాస్ఫూూళ్ము ఆను వ (పృవిశ్యతి నంబంభ$8. తాసాం లిస్ఫణాం చేవతానా 

మేకై కాం దేవతాం శేజోజబన్నాక, నా శత్ర్యాత్మీకాం. కరిష్యామాతి శ్రుతిః వంచీ 
కరణోవలమణార్థా. ఇాంటదో ఇఒ ప్యాకాశ వాయ్యా్టరుపసంహారస్యో క్ర తార్షళ్, ఏవం 

- ల | హ్ఞలీకృ లేమ భూతేషు ప్రాణినాం వ్యవహారన్సేత్స్యలీలి పర దేప తాయాస్తాత్సర్యం, 
దే వే నేతి వదన్య వ్యాకర వాణీశ్య నేన సంబంధనంభ వాసంభ వాభ్య్యాం నంశయ మాహా. 

శ్రే శ, లి. పూర్వవ కే జ్వనై ఖ్ భౌరికృస్స వష ప్ప శ్వాద్భ)హ్మ ఇన్సర్వ న స్య పత్యా 

సీద; ఏ సిద్దాంచే తల్సిద్ధిరిలి గలం. జీ వే నేళ్ళన్న హ్యకరవాణిలి ద్రభాన్యక్కయూవబేన 
ర 

సంబంధ ఇతి ఫూర్వవ టమాహశ క్ర ప్రాప్తమ్లి. వ వర జేవళాయు. అవ్యాకర్త ల్ 

అవకా 

యాల ap 

వూర్వం నామరూవ భే దేన ప్రా కేం ద్రి యయో కే ఇత్వు క్ష కక్. ఈ శ్చ) సరా గన 

సామరూవపన్యూక రణం కేం కర్త్భకమితి విచార్య "ట్రై ఇతి ¥ సంగనంగ 'భ్యేదమాహ-_ 

ఉత్పద్యమాన వ్యా 'పారరూపోర్స వయ, ద్ర వ తి "ధవరి హోరానంతరకు 

ఉత్పాదక వ్యా పారరూపో త్వాదనవిషయ శు తివి వృతి షధ సరి హయ, త్త 
అ శ్రీ వృత్క్భతభూ తొనాము క్పౌదనం పారమేళ్వర మేవ; నృ శ్ళ్భానఖా తిక" 



702 రత్న వ భాభూపి శే, కాంకర బ్రహూనూ త్ర, భాషే [అ. ౩, 

అావజ్జీవక _ర్హృక మేవేదం నామరూవవ్యాాకరణమితి. కుతి అనేన జీవే 

నాత్మ నేతి విశెషణాత్. యథాలోశే వారేణశాహం వరనె థనిమను 

ప్రవిశ్య సంక కలయామి ల్యెవంజాతీయశే ప్ర వ యోగ బారక రృృకమేవ 

సై పన సంకలనం హాతుక _ర్లృకౌష్ష దా దాజాత తృన్య థ్యారో'వయతి సంకల 

యానీత్ఫ్యు_త్రమపురుష ప్ర యో7ణ. ఏవం జీవక_ర్షృక మేవ సన్నూ 

మరూవవ్యాకరణం "హేతుకర్త క త్వ్వాబ్టైవ తాత్మ న్య ఛ్యారోవయతి 

వ్యాకర వాణీత్యు తృమపురువ వ, యోశేణ. అవీచ డిత్టేడవిస్టాదిషు నామ 
సు ఘుటళ రా వాదిష్సు చరూమే ఐబషు జీవసె సె ఫ్ట్వ వ్యాక “కృత్యం దృష్టం, 

త స్థాజ్లీవక ర్త ర్హృక మేవెదం నావమరూవవ్యాక రణమి ల్యైవం ప్రల 

భధ శ 'సంజ్ఞామూ_ర్తిక్స్ ప్ప స్తు త్రీవృత్కు-ర్వతఃి వ్రత. తుళ బ్లేన పతకం 

వ్యావ్నర్తయతి. సంజ్ఞామూ క్స్ పీరితి నామరూసవ్యా క్రి యేల లేత శ్రి 
వృత్కుర్వత వ్రత పర మేళ్యరం లతేయతి. త్రైవృత్క_ర కొ తస్య నిర 

వవాదక _ర్భృత్వనిన్పేళాత్ . యేయం సంజ్ఞాక్ష_ప్పీర్తూ. ర్థిక్స్ పిశ్చాగ్ని శా 

దిత్యళ్చుం దృమా విద్యుదితి తథా కళ కాళవలానాదషు వళుమృగ 

మనుష్యూదిషు చ ప్రత్యాకృతి వ్రతివ్య్రి చానెకప్రకారా సా ఖలు 
పర మేళ్వర నైవ లె జబోఒబన్నానాం నిక్తాతుః కృ తిర్భవితుమక్షతి.కుతు, 
ఉపదేశాతి . తథా హీ “నేయం దేవ లౌత్యువ క్ర వ్యు “వ్యాకర వాణి” 

త్ఫు_్త తమపురుష సృయో7ణ వర నె నవ్ అపాన వ్యాక_ ర ర్త్టత్వోమి 

హాోపదిళ్వలె. నను జీవేనేరి ని శమణాజ్డీవక _ర్భృకత్వం వ్యాకరణస్యా 

కథము క్త్రమపురుషయోగ ఇత్యాశంక్య ప్రృయోజక త్వాత్క ర్హృత్యోపచార ఇ త్యావా- 
యథాలోక ఇతి, సిధాంశయలి_తు శబ్దేశీత్యాది నా, వ,త్యాకృతి ప్ర తిజారీత్య ; 
అ నేన స్థూలసర్వసన్త ఉవస్యాసామర్థ్య్యం ద్యోలితం. తథాచ పదాన్వయస్య పదా 

యోగ్య శాధీన త్యాజ్జీవరూ పేణ ప్రవిశ్యాహమేవ వ్యాకర నాలోత్యనయక న 

క్పాదణే తు శ్రుతిని వ్ర తివ త్తి? దృశ్య లే. “అనేన జేవేనాత్య నాన్యువ్రవిశ్య నామరూప 
వ్యాకరవాణి' తి "సక _ర్హ్భృకత్వశ్రులేః “ఆకాళో వా వె నామ నామరూవయో 
ర్నిర్వహితా ఇతి వరమేశ్వరకర్త ఎ్రకక్వతు తేళ్ళ మిథో విరోధోఒ స్టీ న వేతి 
నంజ 8 న _ సందే బ్యా అస్హతి పూర్వః వతం, సిర్ధాంతన్తు-- సొ త్ర తుశోబ్దః భ్రూర్వవతునిరా సార్థః, 



పా, ౮] సంజ్ఞామూ రిక్. ప్ప ధికరణమ్. ౯. నూ. ౨౦. 703 క థు ౨. 

ధ్వవనీతమ్, నైత దెవం---జి వే నేల్యేతదనుప్ర వి క్వేత్య నేన సంబధ్య తే. 
ఆనంత ర్యాన్న వ్యాకర వాణిత్వ నేన, తేన హీ సంబం బే వ్యాకర వాణీ 
త్యయం దేవతావిషయ ఉ_త్తమపురువ పౌవచాంక; క ల్చ్యైత. న చ గిరి 

న్ అచ జస ద Yon Ya 
నదీసము ద్రాదిషు నానావి భేషు నామ ధా పహ్వసిళ్వారస్య బ్నస్య వ్యాక 

రణసామర్గ్యమ. స్త్రీ యేవ్యవి చాన్సీ సామర్థ్యం లేవ్యవి పరమేశరా 
య త్తమేవ తేత్. న చ జీవో నామ వర మేక రాదత్సంత భిన్న శ్చార . ద్. ఇవ రాజ్ఞి ఆలత్తెతి వి శెనషణాత్ , ఉఆపాధిమా శ్ర నిబంభసత్వాచ్చ జీవ 
భావస్వ. తేన తత్క్బృతమవి నామరూవవ్యాకరణం వర మేశ్యురకృత 
మేవ భవతి. వర మెళ్యరవవ చ నామరూప యో రా విక ాతి సర్వొవని 
పత్చిర్ధాంతః “ఆకానో వా చె నామనామరూపయోర్ని ర్వహి తోత్యాది 
శ తిఛ్వః. తస్మాత్సర మేళ్ళరనసై ఏవ త్రీవృత్కు_ర్భతః కర నామరూప 
వ్యాకరణమ్, ర్రావృత్క_రణవూర(క మే వేదమి వా నామరూసవ్యాకరణం 
వివత్యు తే. వ్ర త్యేకం నామరూపవ్యాక రణస్య లేజోఒబన్నో త్స త్తివచ 
నెనైవో_క్రత్యాత్, తచ్చ ర్రనృత్కరణమగ్న్యాడిత్యచం దృ విద్యుత్సు 
శు తిగ్టర్ట్మయతిలయద న్నో రోహితం రకం తేజస స్త ద్రూవం యచ్చు 
బీవేన వ్యాకరవాణీతి. నను కర్ణి (ప్రవేశ క్రియా జిక ర్హృశా వ్యాకగణమిశ్యర 
కర్త కమిలి కర్త భేదాల్ కృస్మపుృత్యయో న స్యాదిత్యతఆహ-__న చ జీవో 
నామేతి. వస్తుళస్తు సూర్యో జలే వవిషస్ట్ర' ఇతి వృతిబింబభావాఖ్య గ్ర వేశే సూర్య 
స్ర్యైవ కర్తృళ్వ వ్ర యో గాజ్టీవాత్యనా వ వేశేఒపీశ్వర ఏవ కన్తేతిళ్త్యా శుతిర్యుడ్మోతి 
బోధ్యమ్. నన్వ భేదశ్చే స్టవనీవ వ్యాకరా కిం న సాది త్నాళంక్ళ కల్పనా భిన్న న్య 

కస్యాశ కృ త్వాచ్చు ))తివిరోధాచ్చ మెనమి త్యాహ_పరమేక్వర వీచేలి, ప త్యేకం 
మహాభూతసర్త న్య ప్రాగుక్త త్వాదిహ వ్యాకరణ వాశ్యీ యత్న ఫూర్వక్లం స్టూలఫౌలిక 
సర్ప ఊచ్వత ఇతి. పాఠవ్యత్యయేన నూచికం త్రుళ్యర్థమావా--- తి నృత్కరణవూర్యక 
మీతి. ఈశ్వరకృతం ల్రెస్టత్మ్ త్వమితి క దృస్టమిత్య తఆహ.. శచ్చేగి, ఇదానీం నాను 
“తాసాం తి, వృళం ీవృళ మేకై కాం కరవాణి” ఇతి (గ, వృత్కు-ర్వశ వర మేశ్యర బటన్ నం్ఞామూ రి వీని నామరూబవ్యా క్రియా భవితుమర్హతి,. కసాక్ “శీయం దేవతా” ఇత్యువక, మ్య “వ్యాకరవాణి” ఇతి వ్యాకరణన్య వర చేవతాళ్ల ర్త ఎ నతో వ 
దేళాత్. న చ "అనేన బీవేన్. ఇతి విశేవణాల్ బీవకర్తృకత్వమ్స్ అల్ప మేధస్లో 



704 రత్న పృభాభూవి తే, శొంకరబ్రపహూనూ త్రభామ్యే [అ.ఎ. 

క్షం తదపాం యత్క్యృస్ణం తదన్న స్యే'త్యాదినా. తత్రాగ్నిరితీదం 

రూపం వ్యాక్రి క్రియ లే. నతి చ రూవవ్యాకరణే విషయ వతిలంఖభాదగ్ని 

రితీదం నావు వార్థ క, కి యతే. ఏవమేవాదిత్యచం ర్ ర దృష్ట 

వ్యమ్, అనేన బాగ్న్యాద్యు డదాహర ణేన భౌమాంభస లై జనే త్రిష 

వి దృవ్యేష్యవిశేశే నమణ లి త్రీవృత్కరణము క్ర కంభ వతి, ఉపక్ర, మోప సుప ర 

యోస్పాభారణత్నాత్' తథావ్యావిశేపేై వైవోవక, మ “వమా స్తీస్రో 

దేవతాస్త్రీవృ త్తి వృచబేశై కాభవతీతి. అవిశేచే కై వ చోవసంపోరః 

'యదురోహళు పాభూిదితి తేజస _సద్రూవ వమి ల్యేవమాదిః, ' యుద విజ్ఞ 

తమివాభూ 'దిత్యే తాసామేశ దేవతానాం సమాసం త్యేనమంతిః, 

తాసాం కీస్ఫణాం దేనతానాం బహి స్త్రివ్భత్మృ తానాం సతీనా 

నుధ్యారే మవరం శ్రీన్ఫులేగా రణము కం “వమా _స్తస్రో దేవతాః ఫురు 

పం ప్రాప్య త్రి త్తివృ త్రి వృదేశై కా భవతీ? తి. తదిదానీమా చారో యథా 

శులె త్యనోషవ రయ త్యాశ ంకితం కంచిద్దోహం పరిహరిషషిక్ మ 

సూ, మాంనాదిభొమం య థాళ బ్ద 

మితరయాశ్ళా, ౨౧. 

భూమే స్త్రీవృతృతాయాః వుకుుపమేణోపయుజ్వమానా యా; 

రూవవ్యాకర ణే క్ (క్కనుమాహ=ళీత్రాన్నిరితి, యదృవ్యతః వ వళ వాదిత్య త త వేదశబ్ణ 

పూర్వ కార్థనసృప్పిరుక్తా తథావ్యవ్యక్తా "ల్ న సృ ల "చ్భఫైై" దర్గనృ సా నత్యాం స్ఫుటం 

నామ సంుంథాభివ్య క్ల కిర,తో త్ర, చేత్యవిర ధం. నన్వ గ్నా దీనాం తె తెజసానామేవ శ్రుతౌ 

వురాకారణాద్భూజలయి స్త్ర క కళ్వం న వివత్షీతమిత్యత ఆవా_అ నేన చేతి ఉప 

క్కమే తాసాం మధ్య ఇతి శేషః, యత్కపోతరూపాదిక్రం కృష్ణ త్వాదివిశేషూ కారేణా 

డాతమివ భవతి తదేవతానాం సముదొయరూఐమిశ్వర్ల 8. 
షా థి థి 

౨౧. బాహ్యాం. శ్రి వృఠక్కరణము క్వ్వభ్యాలి కోమసరం సూర్యో క్ల కలత్ణం 

ఎదన్ను క్తరన్యూ శ్ర మవతారయతి---తాసామి త్యాదినా. పురుషశరీరం ప్రామైనై కా 

జీవస్య మహీమహీధర మవోదథివ్యాకర శే సామక్థ్యాభావాత్ 'అశేన జీవేని ఇత్యస్య 

నిహితానువ్రవి క్యేత్య నేన సంబం ధాచ్చ నానయోర్విరోధ ఇతి. ౨౦ 
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sy ఇ చే 9 ం ఈ wo Bw. Simi ag wd Me Anas లతా విధియ లె తర్య యస్థృవిష్థో ఛాతుస్తత్చురీసం యో ముధ్యమ_స్తన్వాంనం యోఒణేష్ట్ట సన నకోఇితి, శ్రోవృత్మృతా భూమి 
రేవై షూ ట్రీ హియవాద్యోన్న రూ సేణాద్యత ఇత్యభి ప్రాయః. తస్యాళ్చు 
స్టవిష్టం రూవం పురీషభా వెన బవార్నిర్ర చృతి, నుధ్య మమ థ్యాత్మం 
మాంసం వర్థయతి, అణిస్ట్రం తు మను, ఏనమితర యోర_ప్పేజసోర్య ఛా. 
శబ్దం కార్య మవగంతవ్యమ్ “మూత్రం లోహాతం ప్రాణశ్చాపాం కార్య 
నుస్థ్రమణ్జా వా గ్రైజసిఇతి. 

య్ లః తివృతం (తివృత మెకై కామకర్ొ దిలీ కిం కత 
_స్పర్హ్హన్టయం వి శెషవ్యువ దేశః; “ఇదం తెజ ఇవూ ఆవ ఇదమన్న “మితి. 
తథా 'అధ్యాత్తృ మిదచున్నం త స్యాశితస్వ కారం మాంసాని వద 
మపాం వీతానాం కార్యం లోహీతాది వదం తెజసోఓశితస్వ కార్య 
మస్థ్యాదితి. అత్రోచ్య లే__ 

ఇ గలము. గాయాల ఇ 

ఏ ఇరగ $5 ఆన వతఠతెళభం క కలగ 12 శం 
త్రీవృ క్రి నృద్భవతి క ర్య త్ర యాత్ర నా భవతీశ్యర్థ 3. ఊ త్రరను Ty: కంక గం 
దోషం  నిరనీతు మాడా శం "విషయనూ ధ్యాత్మికం ల్సి నృత్క_రణం _దర్శయరీతి 
భాఘ్యార్థం. నన్వన్నమయం మాంసాది కభం భఖామమిశృళ ఆనా గి వృత తా 
భూమి శే వేతి, ప్రాణన్య వాయోర ప్కార్యత్వవకావవారికం స వ్ప్, దస; 

డబ 
నీనం విషయముశ్త్వా దోషం శంక లే. అ శాెహీరి. జారి 

Uy) 
Cn 

ఇస్ధం చావ్యాం గ్రీవృత్క-రణమభిథధాయ ఆభ్యాలి కం నరం 

మఖీథారు సూ హా 

(ట్రీవృర్యూగణ 

భూ మేరన్నా ల్లి కాయా, త్రీనృల్య్భు కాయా కార్యం భౌమం మాంసానె, 
ఓ టీ ర్స య్ గ్గ ఇర లాం దడ + ల mG జల 

ఆదిశల్ణేన పురీషనునసీ గృహ్వేలే. తదాహ శ్రులి?---*అన్న మళిశం పశు విథీయ ౪ 
తస్యయ$౩ సవిబో ఛాతు సత్పురీవం భవతి యూ మధ్యమ ననాంసనం యొ+*2ఒ గిన నన నకి థి ఆవ ధారి Draw 
ఇతి, వవమ్ ఇతరయో? అ పేజసో య భాశబ్దం 5 "ర్భనువినంతవ్యమ్_-మూ 0 

7 లోహ శ్రం దాం కార్యము అస మళ్జా వాక్ కేజన STR 



706 రత్న ప్రభాభూషిత, శాంకర బ్రవాసూత్రభామ్యే (అ. ౨. 

సూ, వై శష్యాత్తు తద్వాద స్తద్వాదః ౨౨ 

తుళబ్లేన చోదితం దోషమవనుదతి. విశెషన్య భావో వైశే 

హ్యం, భూయ స్త (మితి యావతి. సత్యపి త్రివృత్మర ణే కషచిత్క_స్య 

చిద్భూత థాతో ర్భూయ స్త ముసలయ్య తే “అగ్నే న్తేజోభూయ స్ట 

నుదక స్వాబర్భాయ స్త ఏం వృథి నార్టి అన్న భూయస్త (మితి. వ్యవహార 

స్రనీ కర్ణం చేదం త్రివత్క_రణమ్. న్వవవోరళ్ళ్చ త్రీవృత్కృతర జ్ఞువ దె 

కతా పత్తౌ సతాం న ఛేదన భూత త్రయగోచరో లోకస్య పనీ 
~ ఐల జ్ “వి ce జన _ పా ద్ధ్యే . త స్థాత్సత్యవి త్రివృత్కర ౧ వై కప్పా దెవ తేజోఒబన్న విశేష 

వాదో భూతభాతలికవిషయ ఉవపద్య లే. తద్యాద స్తదాషాద ఇతి వదా 

ఫ్యానోఒ థ్యాయవరిసమా ప్తిం ద్యోతయతి. 

పతి నవమాధికరణమ్. 

౨౨. తదుత్తర ల్వేన స్యూక్రం వ్యాచష్టే--కుశట్టేనేతి. స్వభావాధిక్యం వై 

“శేష్యం ఆఫలం తి వృత్క.రణం కిమర్థం కృతమిత్యతఆవా---వ్యవ హోర వ్ర సీద్ధ ఫర 

మితి. నవం స్థృతి న్యాయము తాంతర శ్రు లిపిరవిరో థో బ్రవాణె 'వేదాంఠ తాత్పర్య 

స్యేతి సీద్ద్గమ్ం 
న 

ఇతి నవమాధికరణమ్. 

నను సర్వేషాం త్రవృత్యారణావిశేషాల్ ఇయం పృథివీ ఇమా ఆవ$ ఇదం 

"తేజం, ఇత్యసా ధారణ3 వృథగ్వ్యృవవోర$ కథం సంగచ్చ శే, కథం వాథ్యాత్తికవ్యవ 

హార$==ఇదం మాంసాది పృథివీ కార్యమ్ ఇదం జలస్య ఇదం తేజన ఇతి; తత్రాహం 

తు శబ్దః శంకానిరాసార్థః, సర్వేషాం వృథివ్యాది నాం త్రి వృతక్కరణావిశే షే 

క్కి వై శేష్యూత్ స్వఖభాగాధి క్యాల్ , తద్యాదః వృథివ్యాది వాదక సంగచ్భ లే. తదాషద 

తి వదాభ్యాసః అ ధ్యాయ పరిసమా_ప్త్యర్థః, తబేవం సర్వాసాం శ్రుతీనామవిరో భే 

పామాణ్యాత్ నిరవద్యాద్వితీమే (బ్రవాణి నిద్ధః సమన్వయ ఇత్యతిశోభనమ్. 

మిథస్తయ్యుంతవా క్యా నామవిరో భే వమాత్వత3, © 
సీదః సమన్వయో యని హూ చిద్ద నమ్, థ్ = “ఘు 

0 సద 
ఇర్చే ది 

9 
ణు బె 
3 (WU 
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బుద Ar ది ర్ 
వ్రత శ్రీమత్సర మహంసవరి_వాజ కా చార శ్రి ముద్దోవిందభ గవత్పూజ్య 

పాదశిషు శ్రీనుచ్చంక రభ గవత్ప్చాదకృత" శారిరక విగామాంసాభా పేరి 

దితియస్వ్యా ఛ్యాయస్య చతుర్థః పాదః, 

© 

ఇలి శ్రీనుత్పరమవాంన పరివ్బాజ కాణార్య శ్రీగోవిందానందభగ వ త్చాదకృతి" 

శారీరకమిమాంసా వ్యాఖ్యాయాం భాస్యరత్న వృభాయాం 

ద్వితీయా ధ్యాయస్య చతుర్థ పాద, 

ను! 

ఇతి (శ్రీమత్సరమహంనవరివ్రాజకాచార్య శ్రీవపరమశి వేంద్రసరస్వతీపాదాబ్జ 

'సేవావరాయచోన శీ సదాళివేంద సరస్వ త్వా విరచి తాయాం 
(ల WW 

కీట్రన్మానూ శ్రవృత్తే. బ్రవ్మళత్త వక్త 
ద్వి తీ యో=. ఛాయ, 

కాళ కాయాం 



2 ము ద్ర త్న ద్ర ఛభాభూపషి తం 

వాంకర బు హనూ త ఛాషంమ్, ౦క్ re నర్తకి స్టే 
తృతీయా థ్యాయస్య వృథమః పాదః 

సూ, తీదంతరప్రతిపత్తా రంహలతెసంపరిప్వు క్రః 
అడు దారా పృశ్వ్పనిరూపకా భాను. ౧. 

ద్వతయేఒఛ్యాయే స సృృతిన్యాయవిరోథో చేదాంతనిపొంతే బ్రహ్ 
దర్శనే పరిహృ తః, పరవ ణాం చాన పెతీత్వం ప్ర ప పంచితమ్, శ్రతివి 

వ్రతివె పెధళ్ళో వ పరిహృతః, తత్త చ జేవవ్యుతిర కాన్ తత్త్యాని జవసకం 

యం హి వెరాగ్యనంవన్నాస్త శ్ర మర్థవి వెకిన్సు 

లభంతే సాధశైర్షాంతా స్త స్తం సీ తానాయకం భే, 

౧. శదంకర పృతివత్సే రంహతి సంపరివష్ష క్తః “వ సపృశ్ననిరూవతాభ్యాం, వృ శ్ర 
మనూద్య కృతీయా ఛ్యాయార్గమాహా ద్వితీయ ఇత్యాదినా. అవిరుబ్జే వేదాంతాన్టే 
కజ్ఞాన సాధన చిం తొవరరఇత్యన యోరభ్యాయ యా, తుహా హేకుమచ్భావ;. లింనో హాస 
a 

సిద్ధా తదువహితజీవసంసార చిం తేతి పాదయోరపి తద్భావనంగతి8. అత్ర ప్రథమ 

ఫూర్వసీ సిన్న ధ్యాయే. బ్రహ్మణి నమన్వయన్య స్మ్రతీ న్యాయ శ్రుతివిరోధవ్యా 
సేభేనానధ్యవసాయలకణాస్రామణ్యప్ర పృతికేపే తార్రీయవిచారో భవరీతి హహేళు 
హేతుముద్భావనంగ శ్యాయమభ్యాయ ఆరభ్య తే. ఫూర్వం బీవోవకరణభూక భౌతిక 
జన నిరావిశమ్. తదువ వబీవ్య తదువహితన్య బీవన్య సంసారప్ర కారం వైరా గ్యార్థం 
నిహా యితుం చేహాంశరారం ఖే భూతసూక్ష సంపరిష్వ కేన వరలోకగవన 
Min 

త పూర్వపమే నిరా ఛారప్రైణాదిగమనాసంభవాన్న వైరాగ్యమ్,. సీర్ధాంశే 
కళ్చంభవా డో వ్రరాగ్యమితి ఫలభేదూ. చ జీవః కం దేహాంత రారంభ కె; అవంచీళ్ళత 
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తాని బ్రహ్మణో జాయంత ఇత్ఫ్యు_క్టమ్. అ ఖే దానీముపకరణోపహి తస్య 

జీవస్య సంసారగతి వ్ర కార _స్తదవస్థాంత రాణ్ బ బ్రృహాసత _త్త్వంవిద్యావిద్యా 

ఛభేదా సణోవసంవ' రానుపసంవోరా సమ్యగ్థర్న హిత్చుర హార్టపిస్టర్పమ్యు 

గర్శనో పాయవిధి ప్ర వ భదో ము _క్రిఫలానియనుక్చే త్యేతదర్ధజాలేం తతి 

యేఒథ్యాయ్ నిరావయివ్యలతే ప్ర సంగాగతం చ కిముహ్మన్యత్ . తత్ర 

వృథమే పాదే తావత్సం చాగ్ని వద్యామా శి సత్య సంసారగతి ప 'భేదః 

ప్రదర్శ్వతే నె వైరాగ్య హతో, 'తస్తాజ్జుగు వే స్పేతితి చాంతే శ్రోవణాతి . 

జీవో ముఖ్య ప్రా పాణసచివ నే సంది ద్రై యస్ఫమేనస్కో ఒవిజ్యాకర్ష నూర పృజ్ఞా 

సరిగృవాః వూర్వ దెహం విహాయ చెవహాంతరం వ్రతివద్వత ప్రిల్య్టెతేదన 

గతమ్. “అశైనమేతే ప్రాణా అభినసమాయంతీ త్యేవమాదేః “అన్యన్నవ 
తరం క ల్బాణతేరం మాము కురుత? ఇ ల్యెననుం తాతి సంసార వ్ర కరణ 

చ్చన్గెద్ద రాధర రృ ఫలోవభో గసంభ వాచ్చ. సకం దేహఏజై మ్యాతనూస్తే, 
టీ ధం 

రసంవరిష్వలో | గచ్చల ఆహోన్వత్సంపరిప్వ క్ష క బ్రతి చింత తె. 50 తావ 

త్పా)_ప్పమసంపరిషష_క్టలిత్. కుతః, కరణొపాదానవద్భ్చూతొ పాదాన 

స్యా శ్ఫుతత్వాత . 'స ఏతా స్తెజోమా మా త్రాస్సమ ఖ్యాదదానః ఇత్య త్రి 
రాల యనా! 1 

పాదే. వె రాగ్బం ద్వితీయే స్వ స్నా ద్యవస్థో కా త్వంపదార్గో బహ తశ్త ఏ9 
J 

చోచ్య తే. తృతీయే వాక్యార న్హదర్థము పాసనాళ్చ విచార్యం లే. చతుర్ధ పాదార్థ 

మాహ-_--నమ్యగ్దర్శనాదితి. దర్శనో పాయాస్బృ న్నా ప్రసాదయః, ము కిరాపఫలస్య 

న్వర్త వశ్తారశమ్య నియమాఖావా దేకరూపళత్వమితి యావత్ వ నసంగాగతం బేహోత 
గ Wy శ 

దూవ[ణమ్, వంచను ద్యువర్జన్యవృ థీవీఫపు దవ యోషి శ్చ వగ్నిత్వ భ్యానం పంచాగ్ని విద్యా. 

న గై సార్ నళ ల న్ వీ సొ? యస్మార్కణా గ త్యాగ తిరూవు ఇనర్థ స్తస్థాత్క్మర్థ ఫలే జుగుప్పాం ఘృుణాం విర్నక్టిం 

కరీ అతి సంభాగ్ని విద్యోవసంహో రే శ్రవణా వరా గ్యార్జం శ్కదర్శ ట్రే ఇత్యన్వయ;, 

శా స్త్రాదినూ ల, ని త్యానిళ్యవి వేకక్ళతం వెరాగ్యాము క్షమివా తద్ధార్హ్యాయ గత్వా 

గతిశ్టేశభావనాకృతం తదుచ్చత ఇత్యపౌనరుక్ష్యమ్. అధికరణవిషయమావాజీన 

ఇతి. అవిద్యా వ్రనీద్ధా విద్యెతి పాఠే ఉపాసనా (గా గ్రాహ్చో కర థర్తాధరాఖ్యం 

ఫూర్వ ప్ర, పజ జన్యాంతరనంస్కార. అథ మరణకా'లే ప్రాణా స్ఫదయే బీవేనైకీ 
క. 

రభ టై గచ్చతి, ఉత సంవరగిప్వ క ఇతి సందే పా, మానాభావాల్ 

అసంవరీవ్వు క్ష ఇతి వూర్వ; వవ్ $, సేధాంశస్తు-_తేదం తర వ్ర తివత్న దేవోంతర ప్రతి 



తీ 

710 రత్న ప్రభాభూషితే, శాంకరబ్రహూసూత్రభామ్యే [అ ౩, 

తేబేోవూ త్రౌశ్ జ్లేన కరణానాముపాదానం సంకీ ర్రయతి, వాక్య శ వ్ 
చతు ఈదీనాం సంక రృనాత్. నై వంభూతమాత్రోపాదానసంక _రృనమ న్ని 
సులభాళ్ళ సర్వత భూతమా తా య్యతైవ  'చేహఆరబ్దవ్య స్పై న 
సంతి తతశ్చ తాసాం నయనం "ప్ప ళూపనమ్, కస్తాద సవల 
యాతీ తే నవం ప్రా క క్ పథ ఆసా ప ణార్యక-తేదంతర వ్ర తివతౌ రంపహావెసంవ 
రిషష క్ట అత్తి సంతు రవ తివతౌ చేవోంతర వ వతివతౌా, దేవావీజై జై ర్భూత 
సూ తః సంపరివ్వక్తొ రంహాతి గచ్చతీత్య వగంతవ్యమ్ కుతః సృశ్న 
నిరాపణాభ్యామ్. తథాహి వ చ్రక్నోః “వెళ్ళ యథా వంచమ్యామావాు 
లౌివాషః పృరుపవచసో భవంతి నిరూపణం చ సృతవచనం దవ 
ర న్యపృధివీవురువ యోహషిత్సు సంచస్వన్న షం తోద నోమవృష్ట్యన్న 
రేతోరూషాః పంజావాుతర్లర్శయి త్ “త తు వంచమ్యూమాహు 

ఛవంతీత్య రం రూపం శరీరం వంచీకృశ భూత భాగా ఉత్తర దేహాపరిణామినో భూళ్ర 
సూతోః, చేదాం తార్గజ్ఞానసాధనవిచార శ్వాక్స ర్వాధికరణానా ౦ శృుతిశాస్త్రా ధ్యాయ 
నంగతీయాః. వైరాగ్టిఫలక త్వా దేశ త్నాదసంగతి$. పూూర్వాధికరశణే వ్యవహో రార్భం వంచీ 
కరణము క్షం న వ్యవహారోజక్ర నిరాప్యత ఇతి ఫలఫలిఫావోజవాంతరసంగ + తిః అక్ర 
ఫూర్వవ శే నిరాశ శ్ర యబ్రాణగత్యభాచాన్న వై రాగ్యం, సిద్ధాం తే భూతా శ య ప్రా 
గశేకై ్వరాగ్యమితి ఫల భేదం, సేజోమాత్రాశ్చతు రాదయః, వశ్యతి జసు తళ్యన 
వాక్య శే సవమ, ఆవ వంచ చన్వగ్నిమ[వ హుతాః పంచమ్యామాహుతె" హు తాయాం యథా 
పురుషశబ్ద వాచ్యా; పురుషెత్మ నా వరిణమం లే తథా కిం త్వం వసతి శ్వేతశేతుం 
వతి రాజ్ఞః (వ, వాహాణస్య ప్ర పశ్నః, తన్య చో త్రరాజ్ఞానే తత్పితరం (త్ర తి రాజో 
వాచ అసౌ వావ లోకో గౌళమాగ్ని, క్ర శజ్ఞాఖ్యా ఆవః ఆహుతి; షకన్యాన్నా 
సోమరూ పా ఇహ ఖల్వ్బగ్ని వో లే, "తే శ్రద్ధయా హుతా దధ్యాదిరూపా ఆపో యజ 
మాననంల గ్నా$ స్వర్ణ లోకం స్రష్ట సొమాఖ్యదివ్య చేవాత్ర నా స్ట్ లః కర్గాంతే (దు దు 
శాః వర్జచ్యే పూయంలే తతో వృష్టిరూపా; పృథివ్యామన్న రూ పా ప్రదే శేతో 

“సాక యోషితి వాతా ఆవ్వ పురు షశబ్ద వాచ్యా పుమాత్మ కాభవంతీ"తి నిరూవణం 
కేం. న న్వేత ద్దేహం క్యక్తాద్భిస్సవా గతస్య వళ్చాద్దేహంకరప్రై _ప్రరిత్యయు క్షం 

త్ర తదారంభకభూ తె; సంవరిష్ష్ట కః రంహాతి గచ్చతి, కుతేకి వ పృశ్ననిరూవణా 
ఖ్యామ్ .వేళ్థ యథా వంచమ్యామావు తావావః ఫురువవచసో భవంతి" బతి వశః: 
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'తావావః పురుష వచసో భవంతిితి తస్థాదద్నిః పరి పెష్టితో జీవో రంవాగ్రి 
వ్రజతితి గమ్య తే, నన్భన్యా శ్రుతః జలూ కావ తావత్ ఫూర్య చేవాం 
న ముంచతి యావన్న దెహాంతరమా క్రమతీతి దర్శయతి..“తద్య ఖా 
తృణజలాయు కేత్తి, త త్రావ్యప్పరి వేష్టితసై న జీనస్య కరోవస్థావిత ప్రతి 
పత్తవ్య దెహవిషయ భావనాదీర్థీ భావమా త్రం జలూక యోవపమోూయత 
ఇత్యవిరోధః. ఏవం శతు డే దేహోంతర ప్రతిపత్తి వ కారే సతి యా; 
పుకపసమతి ప్రభ వాః ప్రక్ల్పనాః వ్యావీనాం కర ణానామార్రేనళ్చ 
దవోంతర ప్రతివత్త కర్శవ శొద్వ్భృ _త్రిలాభ_స్త్పత్ర, భవతి, శేనలన్య్యై 
వాత్తనో వృ_త్రిలాభ_స్తత, త, భ వతి, ఇంది యాణి తు దేహవద' 
ఫీనవా నేవ త్ర త్ర భోగస్టానె ఉత్పద్య నె మనవవ వా శేవలం 
భోగస్టానమభి ప్రతిష్ట లే జీవ ఏవోత్ సత్య దేహో చ్చేవోంతరం వతి 
పద్య తే శుక బ్రవ నృయాద్య ్రమాంతరమి త్యేవమా ద్యాస్తాస్స ర్యా ఏనా 
నాద_్హవ్యాకి (శు తివిరోథాత్ . ననూదాహృ తాభ్యాం ప్రశ్నపతి 
వచనా ఖ్యాం వెవలాభిరద్భిస్సంవరివ్వకో రహాంతితి వ్యావ్నోతి, అప్బబ్ద 

యథా తృణజలాయ కా తృణాంతరం గృహీత్వా ఫూర్వతృణం త్యజతి తథా జీవో 
చేహాంకరం గృహీత్వా పూర్వ చేహం త్యజతీతి శ్రుతివిరోభాదితి శంక తే_నన్న 
స్యేతి. ఇ మావ కరాయత్తం భావిదేవాం దేవో౭వామి త్యాది భావనయా గృహీత్వా 
ఫూర్వ దేవాం త్యజతీతి శ్రుత్యర్థః. అతో న విరోధ ఇతి సమాధ శ్రే త త్రావీతి, భావ 
నాయా దర్భ భావో భావీ చేహూావిషయత్వం. సుటాకాశవదుపహితో జీవః సూత్షో 
పాధిగ త్వా లో'కాంతరం గచ్భతీతి వంచాగ్ని శ్రుత్యు _క్షః (వ, కార స్తర్విరో ధాదన్యాః 
కల్ప నాస్ఫ ర్వా అనాదర్తవ్యా ఇత్యన్వయ,:. సాంఖ్యక ల్చ్ప నామాహ---వ్యావీనామితి, 

సుగతకల్ప నామావా_ కేవల స్వేతి, నిర్వికల్ప న సం తానరూవస్యాత్య నో 'బేవోంత శే 

శష్టాదిసవికల్పకజ్ఞు నా ఖ్యవృ త్తిలాభో భవతీత్య 8. కాణాదకల్ప నామాపహా.___మన ఇతి. 

చేవాంతరం వతి మనోమా త్రం గచ్చతీం ,యాణి తు నూతనా న్యే వారభ్యం తే, 
దిగంబరకల్ప నామావా = బీవఐఇలతి, 

ద్యుపర్జన్యవృథివీపురువ యోషిత్సు వంచన్వగ్నిము శద్ధాసోమవృష్ట్యన్న లేత రూపాః 
పంచాహుతీర్దర్శయిత్వా “ఇతి తు వంచమ్యామాహుతౌావావ పురుషవచసో భవం” 
ఇతి నిరూవణం చ,లవచనమ్, తాభిస్భామిత్యర్థః. 
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తిజ్ఞాయ తే సై ౪ రేవ 
హ్ 

(| ౫ క న అ శ్రావణసామక్థ్యాత్ , తత్ర కథం సామానే వ్ర 

భూతసూ త్మైస్సంపరివ్యకో రంహతీత్వత ఉత్తరం పఠతి-- 

సూ. త్వ్యాత్శకత్వాత్తు భాయస్త్వాల్, ౨. 
న gn 2 తుళ బ్లేన చొ*దితామాళం కాముచ్చిన శ్రి. లా తీ కావ్యోావస్త్రీ 

వృత్క_రణశ్రు త్ర, ఆ "స్వారంఖి కాస్వభ్యువగ మ్యుమానాస్వితరదవీ భూ 
తీద్వయ మవ శ్యమభ్యువగంతవ్యాం భవతి, తాత్మకళ్చో దేహ్నస్త్రయా 
భామకి లేజోఒబన్నా నాం తన్మీన్కార్యోవల బే, పునశ్చ త్వౌాత్మిక స్తీ 
థాతుకత్యాత్ త్రీ విర్వాతవి త శ్లేష్యభిః. న సభూతాంతరాణి వత 
ఖ్యాయ శేవలాభిరది రారబ్బుం కక్ష తే. తస్తాదూ యస్తా(వేకో=య 
మాహా పృరుషవచస ఇతి ప్రశ్న ప తివచన యోరప్పబ్దో న ఇక వలా 
వతు సర్వ దేేషు రసలో హీతాదిద్రవభూయ_స్త్యం దృళ్య తే. నను 
పార్థివ థాతుర్భూయిస్థో చెహెషూవలత్యుతే, నైవ దోవ్కు ఇతరా 
వత యాఒపాం పావాళ్యం భవిష్యతి. దృళ్య తె చ శుక్ల శోణితలశు ణే 
ఒవీదేహవీ జే ద్రువబావాుళ్యమ్. కర్మ చ నిమి త్తకారణం, బేవో నరా 

కరా రం ఖే.కళ చాన్ని హో త్రాదీని నమాజ్యపయః ప్ర భృతి ద్రన ద్ర వ్యవ్య 
ఒల 4 నను పాక న్వదగంధరూ కార్య త్ర యోవల బే స్త్ర్యైత్య కో చేపా ఇత్య 

యుక్తం ర్రాణావకాళ యోరఫ్యు వల బ్ద్యా దేహస్య వంచభు- తాక క త్వాదిత్యరుచ్యా 
వ్యాఖ్యాంతరమాహ-_-ఫున శ్చేతి, దేవా ధారక త్వాద్ధాతవో వా తౌదయ; తే స్త్రీ ధాలు 
క త్వాత్రై బత్మ్క ఇత్యన్వయ, దేవాన్య "కేవలాబ్ట ల్వే వాతం పీతం చ వాయవ్యం 
లేజెసం చన స్యాతామితి భావు, వృ థిఏతరభూ తా పేక్షయా=_ పాంచొహుళ్యమ్. “చ  చేహనిమిత్రానాం కర్మణామచ్బాహుళ్యా త్తాఖిర్భూ తాంశరాణ్యుపల త్యంత 
త్యావాకర్ల చేళ్యాదినా. 

న న్వేవమద్భి9 సంపరిష్వక్షో గచ్చతీతి గవ్యు లే కథం తదితరభూతవరిష్వంగ 

(శ్ర వృత్కరణ శ్ర త్యా ఆ వామితరభూతద్వయ మేల నేన తాత కత్వాల్. 
కథం తరి శ్రుతావవ్ శబ్దం భూయస్త్వాల్ "లే ఆద్య పేవమయా అపాం ఊపే 

యసా(పిత్వుత 9. భూయస్త్వాదిత్యర్థ 
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పా క్రాయాణి. కర్మనమవాయిన్యళ్చాషః గుట్టల బ్టోదితాా సవా కర్శభి 
ర్లషులో కా ఖ్యేఒగ్న్నా వహబూయంతప్రతి నతి త స్థాదవ్య పాం బావా. 

భ్య ప్రనీద్ధిః, బాహుళ్యా చ్చాప్ప బ్లేన సరపహా మేవ దెహావీజానాం 
భూతనూకాణాముపా దానమి తి నిరవద్యమ్ న 

సూ, ప్రాణగలెళ్ళ. 2, 
ప్రాణానాం చ చేహొంతరప్రతివత్తా గ తిళ్ళాావ్యుతే. “తము. 

రాామంతం  ప్రాణళోఒనూత్కామ3ి (ప్రజమనూత్కాా్రామంతం 
స్వే ప్రాణా అనూత్కా_/మంతిత్యాది శ్ర తిభిః. సాచ ప్రాణానాం 
గతిరా ళ్ళ య మంత రేణ న సంభనతిత్యతః 'ప్రాణగతివ్రయుశ్రా తదా 
శృ యభూతానామపామవి భూ తాంతరోపనృష్టానాం గతిరర్థాదవగ 
మ్య తే. న హీ నిరా ల్ యాః ప్రాణా క్వ చిద్చచ్చంతి తిస్టంతి వ్యా జీవ 
తొ ఒదర్శనాత్ . 

సూ. అగ్నా ౧దిగతిళు తేరతి శే, ul ad sy గన్న 
భాక్తతాల్, ౪, వావి 

స్యాదెతత్, నైవ ప్రాణా దేవోంతర ప్ర తివత్తై సవా జీవేన 
గచ్చంతి, ఆ ౧న్న్వాదిగ తి శు తేః, తథ్రాహి శ్రుతిః మరణకాలే వాగా 
దయః (ప్రాణా అగ్నాదీకా దేవా గచ్చంతీతి దర్శయతి 'య త్రాన్య 
పురుషస్య మృతస్యాగ్నిం వాగ వ్యేతి వాచం వాణి ఇ త్యాది నేతి చేన్న భాక్టత్యాత్ వాగాదీనామ గ్న్యానగతి శ్రుతిర్లొణీ లోమను శేశేష 

కె. ఉత్కాాంత" ప్రాణా గిహఏజపంచభూ తొ శ్ర యా, ప్రాణ త్వాజ్జీవ ద్దేవాస్ట 
ప్రాణవది ఖజ్యావా-.-ప్రాణగ లేశ్ళ్చలి 

రో ప్రాణానాం గతిరసిగ్ధే త్యాశంక్ళ ని షేధతి.... అగ్నా బ్టదీతి, అదర్శనాల్ _ 
Pam జాలా దము 

ప్రాణానామ్ 'తము తా.) మంతమ్” ఇత్యాదినా భూతా శి తానా మేవ గాల్వే 
'శ్తవణాత్. లత్సంవరిష్వంగనిద్ధి3, 

“మృత స్యాగ్నిం వాగ ష్వ్యేతి వాతం ప్రాణః ఇత్యాదినా అగ్న్య్యాదివు గతి 
90 
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చాదర్శవాత్. “టపథీర్లోమాని వనశ్చీతీన్కే_శాజిబతి పా త త్రామ్నా 

యతే.న హీ లోమాని కేరాక్సర్ స్లక గప ఢీర్వనస్పరింగ్స్ గేచ్చంతీ 

తి సంభవత్. న చ జీవస్య ప్రాణోపాధి వ్ర త్యాఖ్యానే గమనమవ 

కల్పతే, నావీ ప్రాతైర్వినా చేవోంత రే ఉవభోగ ఉవపద్యల్కే విస్పష్టం 

చ ప్రాణానాం సహ జీవేన గమునమన్య తృ శా శావితమ్, అతో వాగాద్య 

ధిఫాతి శ్రీణా మేవా గ్న్యాదిదెవ తొనాం వొగోద్యుపశారిణీనాం మరణ 

కాళ ఉవకారనివృ _త్సినూ త శ్రమ వేత్యు వాగాద యోఒగ్న్యాదీన్షచ్చంతీ 

త్యువచర్య కే, 

నూ ప ప్రథ మె శ్ర నణాదిటి చెన్న. 

తొ ఏవహ్యుప త్తే ర, 

స్యాదేతత్ , కథం పునః “'సపంచమ్యామావుతా వాషః ఫ్రరుష 

వచసో భవంతి త్యతన్ని న రారయితుం పార్య తే యావతా నైవ ప్రథ 

"మెగా ్న వపాం శ్రావణమ స్తీ వహ హీ ద్యులోక వ,భృతయః వంఇచా 

గ్నయః పంచానామావబతీనామా థార ల్వేనాధీ తాః, తేపాం చ 

ప్రముఖే “అసౌ వావ లోకో గాతమాగ్నిరిత్యుపన్యస్య “తన్మిన్నె 

సవథిన ననస్పతిగయన స్వేతి. శేష?. లగేమాన్యపియం తీక్యర్థ క, ప్రాణా నామ గ్నా్యాదిషు 

స్థ ముఖ్య ల్వే జీవన్య ౫ తిభోగ యోరయో గాల్ , “నశ ప్రాణా అనూశ్యా) 

క తి విస్సష్ట శు లేర్ణో మాదిగాణలయ పాఠాచ్చ గాణక్వమిక్యర్థక 

౫ భూ శాంతరయుక్తా నామ పొం గతిముక్తాా పురుషవచ న్స ఏం తాసామాక్షీవ్య 

మాధ స్తే వ్రథమ ఇతి. నను వృథమపదం వ్యర్థం, టాత్తరాగ్నిష్వప్య పామ, శ్రవణా 

ఇశ్యాళళ్యసామవృత న్న శన ఘ్రావత్యాదు శ్రరక్ర తాసాం శ్రవణామస్త్రీ నృవఖ 
నూ, 

ము ఇత్యాహ---యది నామేతి, వంపాన్న వ్య పామాపవతిల్వే సిద్ద తాసాం వంచమ్యా 

శ్రుశేః లయ శ వణాల్ న జీవేన వాగాదయో గచ్చంతీతి క న వాగాదిలయ 

వ్రకేః 'ఓవధీష్టోమాని 4 ఇతివల్ భా క్తత్వాథిత్యర్థః. 
ద్యులో కాదివంచాగ్నిము (వథమే ద్యులో కాగా “గ్రసని స్మి న్నేతస్మి న్న్గ 

దేవాః శ్రద్ధాం జువ్వాతి” ఇతి శ్రద్ధయా ఆవాతిత్వ శ, వణాల్ అఆహమళ వణాల్ 
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ర్త అర్య } స్త మ్ల 

తస్మిన్న గా గ బాహ్యా త్ర క హోమ్యు ద్రవ్య ల్వెనా 

వేదితా, న తత్రాపో హోమ్యు ద్రవ్యతయా శ్రుతః యది నామ పర్ణ 

న్యాదిషూ త్త రేషు చతుర్ష్యగ్నివ్యపాం హోమ్య ద్రవ్యతా పరిక లెత 

పరికల్ప్య తం నామ, తేషు హోతవ్యత యోపాత్తానాం సోమూదీనా 

నే ఇ జో పం నో 
జగ గ 

మబ్బావాంళ్ వస త్తెః పృథమే త్రషగ్నా శ్ర, తాం శ్ర్ద్ధాం పరిత్య 

జ్యాశ్రుతా ఆవ వరికల్బ్యంత ఇతి సాహసమేతత్ . శ్రద్ధా చ నామ 

వ శ సం అలి ఇ శా బో ల్ శ 

వృత్యయవి ఆపః ప్రనిద్ధిసామన్థ్యాత్ . తస్థాదయు కః సంచమ్యామా 

వుకౌ అపాం పురుషభావన ఇతి చేనై్నైష దోషః. యత స్త త్రావి 

వృథ మేగ్నా తావీవాషహః శ్రద్ధాక చ్రేనాభి ప్రేయంతే కుత, ఉపప లః. 

ఏవం హ్యాదిమభ్యావసానసంజ్ఞానాద నాకుల మేత దేక వాక్యముపవద్య లే, 

ఇతరథా పునః పంచమ్యామూహాుతెవ వాం వృురుషవచ స్త వా 

వృస్స్వే వ్రతివచనావసనే ప్ర భమాహాతిస్థాన యద్యనపో హోమ్య ద్ర 

వ్యం శృిథ్ధాం నామావతారయెతి తత్ ఒన్న థా పృశ్నోఒన్యథా ప్రతి 

వచనమి ట్ర్టేక వాక్య తొ న స్యాదితి తు పంచమ్యామావాుతా వావః 

పురుషవచసో భవంతితి చోవసంహరన్నే తదేవ దర్శయతి. శ్థొ 

కార్యం చ సోమనృష్ట్రాదిగ్గూలీభవదబ్బవాళం లత్య తే, సా చ 

శ చాయా అ్పగ యు కః. కారణానురూపం హి కార్యం భవతి. న 
Jp అ నల ( 

మాహుతే ఫురుషవచస్త్వ్వం భవేత్ న తల్సిద్ధం వథమాగ్న్నా శాసామనావాతి 

త్వాదితి శంకార్థః. ఏవం హి శ్రడ్ధాశశ్రైనా పాం కా సతి పృశోషక్తరోవనంహో 

రాణాం సంజ్ఞానా చే కార్థ త్వా చేకవాక్యతో పవద్య ల అగ ాతు చతుర్ద ఏగ్ని ష్వేవాపొ 

మాహుతి త్వాచ్చతుర్థ్యామాహుశావితి వాచ్యం అతః ప్ర శ్నో వసంహారయో? వంచ 

మ్యామితి శృవణాల్ (వథమా గాన్న వ ప్యాపవీవ గ్రావ్యో ఇలి సమాథానార్గకి అనప$ః 

అద్భో్యోడన్యల్ . నీతచేవేతి శస్థాశబ్దస్యావ్పరత్వం దర్శయతీశ్యర్ణ 3, ఉవప్తేరిశ్ళసాః 

ర్థాంతరమావా శ్రద్ధా కార్యమి తిక స్యాః శ్రద్దాను లెస్సోమస్సంభవతి త్యాది? 

సోమా ద్యాహుతీనాం పూర్వపూర్వపరిణామిత్వం శ్రుతం తతో ద్ర, వవరిణామి క్వాల్ 

శ్రష్టాయా ఆ ప్పష్టం పృత్యయాత్మక ముఖ్య శ్రద్ధాయా ఆహుతి త్వాయో గా చ్చెత్యర్థ:. 

[నా 

కథం పురువవచస్సష్టమితి చేత్, న హి యతః అపో వోస్నై (శృద్ధాం సన్న 



౯116 రత్న ప్రభాభూషి లె, శాంకరబ్రహూనూ త్ర భామ్యే (అ. ౨. 

చ క్రర్ధ్టాఖ్యః ప్రత్య యో మననో జీవస్య వా ధర ర్శస్పక్ ధరి ణో 

నిమ్మ పు పహోవమూయోపాదాతుం క్వ తే పశ్యాదిభ స్ట వవ హృద 

యాదీనీత్యాపఏవ శ్ర నాళ భవే వేయుః, శ్రుష్థాళ బ్రాన్యూసపద్య లే, 

హై యోగదర్శనాక్ “శ్రద్ధా వా అవత. తనుత్వం చ “తోద 

పారూూవ్వం గచ్చంత్యాపో దేహబీజభూతా” ఇత్యతః క్ర క నాళ శ్రాన్చు, సః 

యథా సింహవరా క్ర మో నరః సింహళబ్లో భవతి. శ్రజ్రావూర్వకకర్న 

సమవాయాచ్చావ్వు (క్రవ్టళ్ బ్ర ఉపవర్య తే మంచశో బలవ పురు వేషు 

చకా శ్రీ ద్ధాళ బ్లోవవ లి “ఆపోవో చె ధ్ర 
6 -2౨ కే ల 

17 

దాం న 
ర్లు ౬్ో 

రి 

రు . 

అథ్రాపి స్యాం వపళ్న్ ప్రతవచనా భ్యాం నామశ్రైధ్ధాది క్ర మే 

ఇకాషః పంచమ్యామావాుతె వురుహోకారం వ తిపద్యేర౯ నతు 
తత్సంపరిషరక్తా జీవా రంపహాయు, అ శ్రుతత్వాం నహ్యా ఆ తాపామివ 

జీవానాం (శకౌావయితా కళ్చిచ్చట్ట్ జ న్న తస్తాద్ర ంహాతిన ంపరిష్వ క్ట 
ని 

N ఇతేర్ణియు_క్టమిత్ శాన నై వోవమః. కుత ఈః__ఇష్టావకారిణాం వతీతేః, 

ద్థాశబ్దస్యాప్పు సూత్ము త్వగు తేన వృ_డత్తిముకాషి లత్షణాం చ వక్తుం శృవ్టాయా అద్భి 

చేవ కర, యోగిళ్వం హేతుక్వం వా సంబంధమావా =. క ద్థావూ శ్వేత అనె యజ 
oe) 

మానాయ స్నా నాద్యర్థమాప! శ శఫాం సన్న మం తే జనయం్రీశి (గళ లర 
గ టిలో 

౬ అపాం నతిముచే ఎళృారిసునా జీవానాం గతిమాతే.వ్య సరు లేఅథా 

కీతాడెనా *ద్యులోకాశ్నా శ్ర శర్ధాహు తేస్సూమో రాజా సంభవతీత్యుక్వాా వాక్య శేషే 
ఇమాదిమూ శేరాలాగాకుంత్రన నుసం ౧ రా ఇష్టాదికారిణ వవ సోమో రా జేశ్యు 
అకన్భామరా రాజశబ్దసామా ఓ 

cn 

ర్తో 
హాని ఏ కారిణార జీవాణాం (శఫ్రాళబ్దీ కాద్భిన్సవా 

శ cw 3 m3 cE మ నీ ముంతే. తి శ్రర్టైశ బ్దేన వ. వాపో ో లత్యం తే, అతః ప్రశ్ననిరూవణయో 

శ్రష్టైశబ్టీతానామపాం పురుషవచస్ట్వేఒపీ తబ సష్టీతత్వం జీవస్య న యుజ్య శే, 
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అథ “య ఇమే గ్రామే ఇష్రావూన్తే ద_త్పమిత్యుపాసలే తే భూమమభఖి 
సంభవంతోత్యువ క మ్యేష్టాదికారిణాం భూమాష నా పితృయా నేన 
వథా చం దృప్రా ప్లీం కథయతి 'ఆ కాళాచ్చం ద మస మేష సోమా శరా చేతి 
తవ వేవోవీ వ్రృతీయంతే కస్త న్నెతన్మిన్న గ్నా దేవాశ్ళ)ద్ధాం జావా 
త్రీత్రి తస్యా ఆవాు తేస్చో మో "రాజా సంభవతిిత్రి శ్రుతిసామాన్యాత్ 
తేషాం చాగ్ని హో త్ర దర్శవూర్ల మాసాదికర సాధనభూ తా దధివయః 
పృభృత యో ద్రవ ద్రవ్యభూయస్తా (క్ వ్రత్యేత మేవావః సంభ వంతి, 
తా ఆహావనీయే సు తొస్ఫూత్మా ఆవుతో = పూర్వరూ పాన్సత్యస్తా 
నిబ్లాది కారిణ ఆ శృయంతి. తెపషూం చ ళొరీకం నై ధనేన విథానెనాంత్యే 
ఒ గా వృత్యిజో జుహ్యూతి, “అసౌ స(రాయ లో కాయన్యా హేతి, తత్ర 

u అద వంత దాన జగ ణం లం ( | శ రం 4 
సాం శ్రాద్ధావూర్వ! కర్శసమ వాయిన్యః అవ ులమయ్య ఆవి ఒ వూర్య 
రూ పాస్పత్యస్తానిష్టైది కారిణో జీవాన్సరి పిషప్యాముం లోకం ఫలదా 

. ho జక 9. _ నాయ నయంతితి యడ్తద శ్ర జుహోతినాభిధీయ త శ్రద్ధాం జొహ్వ 
తెతి, త థాచాగ్నీ హోలి పట వ్రృశ్నేనిర్యచనరూ మరా వాక్య శెపేణ 
'తెవావతే ఆవాురీ హుళలే ఉక్మా మతః ఫ త్యవమాదినాఒన్ని 
ఉర జ సర అల్ల న్. an / ల హా త్సావుత(ోః ఫలారంభాయ లోక ంతర ప్రా_వ్రర్దర్శితా, తీస్తాదా 
హుంతిను యీ భి రట్భిస్సంపరిష్య కా జీవా రంహంతి స్వకర్శఫ లోవభో గా 
గతిర్రిహా శాఫాహుతి వాక్యే ప్ర, లీయతఇత్యర్థం, "లేపూం సూక్షాభిర్ణ ) వ్యాఫూర్వరూ పాళ్ళి పంచీకృ తాఖిరన్భిస్సం బంధం వదక్ సహా గతిం వివృణోతి.___ లేహిం చాస్ని హో శ్రే తి, 
నిధనం మరణం శన్నిమి _త్తకమిం ల్యెష్షివి భానం_అసౌ యజమానః స్వర్హాయ గచ్చత్వితి 
మంత్రార్థః. హత దృవ్యరూ పొణాను పాం గమనే (శృుత్యంతరమాహ.... శథా చేతి, 
ఆగ్నిహో త వకరణే జనెకేన యాజ్ఞ వల్య్యం వతి, “నల్వే వైనయోస్సాయం 
ప్రాతరాహుతో స్త వ్రముత్కా))ంతిం న గతింన (స తిఫ్టాం న తృ్పిం న పునరాన 
త్రంన లోకం చ పృక్యుత్రాయినం వేశ్టే'శి షట్ (వశః కృతాః 'లేపాం నిర్న 
చనమవి రాస్హైవ “లే వా నవే ఆహురీ సూతే ఊఉ త్కా) మక _స్టేంతరిక్ష ద్వారా దివం 

చి. 

గచ్భత_సై దివమే వావావనీయం వ్రతిష్టాం వర్వాతే లే దివం తర్పయక స్టే తతః ఫునరా 

అబాదివజ్జవ స్యా శ్రుత త్వాదితి వేల్, న, పతం, అధ య ఇమే గ్రాము. ఇహ్టైవూనే 



718 రత్న భాభూపి. లే శాంకర బ్రహ్వసూ త్రభాజ్యే (అ. ౩. 

యేతి శ్లిమ్యలె. కథం వునరిష్టాది కౌరిణాం స్వకర్శ ఫలోపభో గాయ 

రంహణం ప్ర తిజ్ఞాయ తే, యావతా తేపాం ధూమాడది ప్ర తీ కేన వర్త్హనా 

చం ద్రమసమధిరూ ఢానామన్న భావం దర్మయతి-'వమ సి సోమో రాజూ 

త్రజ్దేవానామన్న నం తం దేవా భత యంతిోితి., “తే చం ద్రం స్రాప్యాన్నం 

భవంలీలి తాంస్తల త్ర దేవా యథా సోమం రాజానమా ప్యాయసా ప 

కీయ న్యేత్యేవమేచొం స్తత్ర, భ్ క్షుయంతీితి చ సమానవిషయం శ్రుత్యం 

తరమ్. న చ వ్యా న్రూదిఫిరివ దేనైర్భత్యుమాణానాముపభో గస్సంభన 

తత్యత ఉత్తరం పఠతి, 

9 
సూ. ఛా కం వాఒనాత్తవి త్ర త్త థా హా 

దర్నయర, ౬. 

వాళ బ్బశ్బొదితదోప వ్యావ_ర్హనార్థః. భాకృమెహోమన్నత్వం న 

ముఖ్యం ముఖ్యేహ్యన్న తే “స్వర్ణ కామోయ జే తే” ల్యే వం జాతీయ శాధి 

కార,ళు శ్రుతిరువరు ధ్యేత. చంద దృమండ లే చేదిస్టాది కారిణామువభోగో న 

వన్తేలే తతః పృథివ్యాం పురుషే యోషితి చ పులే ఫురువరూపేణో శ్రీన్లత?ి ఇతి 

వాక్య శే వే షల కృనం. సంవ్రత్యు త్తరసూ త, వ్యావర్త్యం శంక లేకథవి మి త్యాదినా, 

అక్క సోమాఖ్యచం,ద'స్యాన్న త్వము కం నేష్టాదికారిణామితి ్రాంతిని రాసార్థం 

శత్యంతరమావా= లే చంద్రమితి. యథా యే చమసస్థం సొముమృల్విజక, ఆ ప్యా 

య స్వేతి శయావృత్తై లోట్. పునః పువరా ప్యాయ్య పునపునరవతయ్య భ్లక్యంతి. 

వవమే తానిష్టాది కారిణో౭న్నరూ పాల్ ఛత్షయంలి దేవా ఇత్యర్థః, 

౭ అధిక్రియ ల పురుషో విధినా సంబధ్య లేచే చేత్యధి కార ఫలకామనా, 

ద శ్హమిళ్యుపాన లే లే భూమమభిిసంభవంతి” ఇత్యాదివాక్యశేషేణ ఇష్టాఫూర్తకర్య 

కారిణాం వ,తీ కేరిక్యర్ణః. 

నను ఇష్టాదికారిణాం ధూమా దిమాస్చై ఆ చంద్ర లోకం గతానామ్ “తద్దేవానా 

మన్నం తం దేవా భకయంతి” ఇశి దేవై ర్భ క్యు త్వం శ్రూయతే, అత$ కథం -లేషాం 

న్వకర్మ్య ఫళలోవభోగ సిద్ధిరిత్యత ఆహా 

చాశబ్దః చోదితదోవని?"సార్థ 1 "లేహిమ్ ఇష్టైదీకారిణామ్ అన్నత్వం భొక్ష 
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స్వాత్ కిమర్భ మధి కారిణ ఇషప్రాద్యాయానబహుళం కర్మ కుర్యుః. అన్న 
తోలు క్పపభోే గేతుత్వసామాన్యాదన న్నే ఒవ్యుపచర్యమాణో దృశ్య 
లే “యథా విశోఒన్నం రాజ్ఞాం పళవోఒన్నం విశా'మితి, తసాదిష్ట స్త్రీ 
పుత్ర, భృత్యమి త్రాదెభిరివ గుణభావోపగ తై రిప్టైది కారిఖిర్యత్సుఖవి 

పారణం దేవానాం తదెవై పాం ఛయణమభీ ప్రే తం న మోద కాదివచ్చ 

రణం నిగరణం వా. *నహ వై దేవా అశ్నంతి న పీబంత్యేత దేవామృ 
తం దృష్టా తృవ్యంలితి చ దేవానాం చర్య ణాదివ్యా పారం వబారయతి, 

తేపాం చేప్రాదికారిణాం దేవాన్చ్రతి గుణభావోవగ తానామవ్యువ 
భోగ ఉపపద్య లే రాజో పజీవినామివ 'పరిజనానామనాత్త్మ విత్త్యాచ్చేష్టా 
దికారిణాం దేవేపభోేగ్యభాన ఉవవద్య తే. త భాహ్యానాతృవిదాం 

దెవోపభేగ్య తాం దర్శయతి శ్రుతః “అథ యో౭న్యాం దేవతాము 

పా_న్తేన్యాఒసావన్యోఒహ మన్షీ తి న స వేద యథాసళులేవం స 
దేవానాిమితి. సణాన్నీన్న వి లోశే వష్టాదిఖిః కర భిః ద్రీణయకా వశు 
నద్దేవానాముపకరోతి అముష్నిన్నవీ లో కే తదువజీవీ తడాదిష్టం ఫల 
మువభుంజానః వశువచేవ చేవానామువకరోతీశి గమ్య తే, అనాత్త 
విత్వ్యా తృథాపా దర్శయతీత్య స్వాపరా వ్యాఖ్యా -అనాళ విదో హే 
తె కేవలకర్ష్మిణ 9ష్టాదికారిణో న జ్ఞూనకర్శసముచ్చయానుష్టాయినః. 
సంచాగ్ని విద్యామివోత్మ వి బ్యెత్యువచరంతి పకరణాతీ , పం ఛాగ్ని 

విద్యాజ్ఞానసాన తా చ్చేద మిష్టాదికారిణాం గుణ వాద ల్వోనాన్న తము 
ద్భాన్య తే పంచాగ్ని విద్యాజ్ఞాన పృశంసనాయె. వంచాగ్నవిదాన్షై హ్పూ 

శా స్త్రనర్ణక్య వారణాయాన్న త్వం 7ాణమిశిభావ$ః. శేన దోషేణ దేవభోగ్య లేక్వత 

అవా_అనాత వి శ్తాచ్చేతి, యథావశుర్శోగ్యవీవమజ్ఞ స భేదధీమాల్ చేవాగాం 

భోగ్య ఇత్యర్థః. ఆక శబ్దస్య ముఖ్యత్వబ లేన సూత్రాంశం చ్యాఖ్యాయ (వకృతవంచా 

గ్నయః న్నూతృకృ తాత ల్వేనోవచరి తా ఇతివ్యాఖ్యాంతరమావాఅనాక్రే త్యాదినా 

వి ద్యాస్తుత్యర్థ మన్న త్వం న ముఖ్యమిత్య త, శు త్యంత రార్థం సూత శహంవ్యాచ షే 

మేవ, న ముఖ్యమ్; అన్యథా “స్వర్ణ కామో యజషేకి ఇతి శ్రుతి వ్యాకోవ; స్వాత్ 

అశః తేషహెమునాశ్ర విత్త్వాల్ దేవోవభోేగ్యత్వ్ట మే వాన్నశ్వక్. తథాహి దర్శయతి 



720 రత్న ఛాభూపషితే, శాంకరబహూసూత్రభామ్యే [అ. 3: 

విధిత్పిళా వాక్య తాత్పర్యావగమాత్ . త్రాహి శ్రుత్యంతరం చంద్ర 

మండ లే భోగనసద్భావం దర్శయతశి...న సోమలో శే విభూతిమనుభూయ 

వున రావ ర్హతివ్రితి. త థాన్యదపి శ్ర్రుత్యంతరం “అథ యే శతం వ్యా 

ణాం జతలో కానామానందాః స వకః కర్మ చేవానామానందః యే 

కర్ఫణా దేవ తమభిసంపద్యం తే” బ్రలీప్టాది కారిణాం దేవై స్పంవనతాం ' 

9 గ యం భోగస్రా ప్పిం దర్శయతి. వవం భఖా_కృళ్వాదన్న భావవచన న్వెష్టాది కారి 

కోత్త జీవా రంహంలీతి ప్రతీయంతే. తస్తా ద ంహాతిసంపరిష్య క్ట బ్రతి 

సూ, కృతాత్యయుఒనుశయవాక్ 

దృష్టస్థృతిఖ్యాం యశేతమనేవంచ. ౮. 
_ ర్రష్లాదికారిణాం ధూమాదివ ర రనా చం దృమండల మధి రాణా 

నాం భు క్షభోగానాం తతః ప్రత్యవరోవాఆమ్నాయతే లే “తన్ని యావ 

తృంపాతముషి త్య్వాఒ తై త మేవాథాానం. వునర్నివన రృంతే ము ఖేతిమి 

త్యారభ్య యావ ద్రమణీయచరణా బ్రాహ్మ ణాది యోనిమాపద్యంతే 

కవూయచరణాశ్చ్స ఛ్యోదియోానిమితి. కచ్రేదం విచార్యతే_కిం నిరను 

శథాహీతి, న్వం గతివర్యాలోచనయా వై రాగ్యమితి. సిద్దమ్. 

ఇదానీం గళత్యనంతర భాపినీమాగ తిం నిరూవయతి, 'క్యతాత్యయేదనుశయవాక్ 

దృస్టస్మృతిభ్యాం యఖేకమనేవం చ-భో క్తవ్యకర్మ సమా ప్రానం కర్యమథశ శ్ఞార్థ 8. 

యేతమి త్యారభ్య ఇశా్వాది యోని మిత్యంతం వాక్యం యావతావదామ్నాయత ఇతి 

తతి . 
ఆధ యా రాస్ట్రం చేవతాము హె స్టే ఇత్యాది శ్రుతిరిళ్యర్థ:. కస్మాక్సరలేకభో గార్భం 

రిష్వు క్తన్య రంవాణమితి సిద్ధమ్. ౭ 

సమే తొనానుపాం వంచమాసాుతే " _వురుహిత్మనా వరిణామ 

బాతుమ్మా శిత్య అబాదిభూతపరి వేసీ తస్య జీవన రంహణము క్షమ్, తద 

యు కమ్; స్వరాదవరోవాతాం జీవానాం కరాఫావేన తత్చవవే తానామ పామప్య 
రోగా ఎల 

ఛా వాది తాతే వసంగ ల్యేదమాహా --- 
న్న 

అక్క. శూర్య్వవతె అవరోవాతాం. కర్లాభావేన తదనుగుణతిర్యగాదియోని 
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న్హాం భు క్రకృత్న్నకరాణో ఒవరో హంత్యాహోస్విత్సానుళ యా ప్రతి, 

కింతావత్ ప్రాప్తం నిరనుళయా ఇతి. కుతః-యావళ్న్సంపాతమితి విశే 

షకాత్ , రుహాతళళ్దేనాత్ర త్ర కరాశయడఉచ్య తె. సంవతంత్య నేనాస్తాల్లో 

కాదముం లోకం ఫలోవభేగాయేతి యావత్సంపాత ముని త్వేతి చ 

కృత్చ్న్న స్వ కృుతస్వ త్న, వ భు క్ర కణాం దర్శయతి. 'తేసాం యదా 

తత్పర్వవైతొతి చ శ్రుత్యంతశేళై స ఏ వార్థఃప్రదర్శ్య తే. స్యా దేతత్ 
యావదముపష్మి౯ లోక ఉవభో_క్షవ్యం కర్మ తావదుపభుజ్క ఇతి 

కల్పయిహమా్యిమిోతి. నైవం కల్పయితేం కక్షలో యత్కి చెత్యన్య త్ర, 

పరామర్శాత్ . “పొాప్యాంతం కర్ణ్శణ_స్తస్వ యత్మిం చేహ కరో 'త్యయమ్, 

తస్తాల్లో కాత్పున రత్యస్కై లో కాయ కర్ణ్శణిల్తతి హ్యవరా శ్రుతిః 

యత్కిిం చేత్యవి శేషవరామ ర్నేన కృత్స్న న్యెహ కృతస్య కరణ సత ప టో 
తపితతాొం దర్శయతి. అవి చర్ర్రాయణమనార బ్ఞఫలస్య కర రణోఒఖి 

ప్యంజక బు, ప్రై న్న్ర్యాయణా చారబ్ధివ లేన కర్మ కర జడా ప ప్రతిబద్ధ స్యాభివ్య_క్య 

సువవ లః, తచ్చావి శ 'సేపోత్ యాపత్కించిదనానబ్ధపలిం తస్య సర్వ 

స్యాఖివ్వంజకం, న హి సాధారణ నిమి ఏ నవి తీకమసా ఛారణం 

భవితుమర్హతి. న స్యానికి ్ టే స్త్ర ప్రదీపనన్ని ఛౌ సఘుటో౭_భివ్యజ్య తే న 

యోజనా, ఆఅ Uy యావశళ్ళ్చం పాశ మి తి వి శేషణా ద్ర మణీయచరణా ఇతి వాక్యాచ్చ 

సంశయమాహ కనే తి. ఆనుశయెః కర్త ॥ అత్ర, ఫూర్వవ మే కర్వాభా వేనా? లేరని 

యమా ్వరాణ్యాదార్హ్యం సిద్ధాంతే కర్త తేరు అ ష్షనాగశినియమాడై రరాగ్యదార్థ్యమితి మ 

భేదం లేవూ మిస్థాది కారిణాం యదా కక్కు వర్యవైతి వరిటీ ణం భవలి తదా నరా 

వర్హంత ఇతి, శు (శుక్యంత రెణాపి కృళ్చ్న్నకర్య అళ్చం ద్ర, ద లోేశే భు క్షత్వముచ్యత ఇత్యర్థః 

యావత్పదనంపూో న యుక్తః శు శృుక్యంకరవిరో భవిత్యాహ నై వమితి, అయం 

నరో యత్కించిదిహా లోకే కర్త గి కస్యాంతం ఫలం పరలోశే ప్రావ్య కర్తార్గం 

పునరాయా శీలి (శ్కుత్యర్థఃః కరాఖాచే (శు (శ్రుతిముక్ష్య యు శమాహ--పవివేతి.. 

వ్య క్రీ ఫలోన్యు ఖతా, మర జేనాఖివ్య కుర, వ పరలోక భోగ స్యావళ్యంభ వాళ 

ర్థాఫెవ ఇక్యర్శ$, చరణా ఖ్యకీలమా త్రాదవరో"హ ఇతి ప్రై డై సిధ్ధాంతే ప తిజ్ఞాం వః 

పొ వ్రష్రయో గాన్న కర ,సలేమ వె రాగ్యమ్, సిద్దాంత కర ౪౩ నత్తాదె పరాగ్యమితి 

ఫపేదం. నవం హీ సరి ణామనరోవాణం ప్రయ లే='కసి న్యావత్సం పాత ముష్మి 

91 



722 రత్న పృభాభూషి తే శాంకర ద్రిహ్వనూత్రభామ్వ్యే [అ. 3. 

వట ఫత్యు పవద్య తే, తస్తాన్నిరనుశయా అవరోీహంతీ త్యేవం వొస్తే 
టబ్రూమః _కృళాత్యయేజనుకయ వానికి, యేన కర రృబృం దేన చం ద్ర వన 

మారాఢాః ఫలోవభేగాయ తనస్నీన్నువభోగోన వవితే తేషాం 
యదమ్మయం శరీరం చంద దృ మనస్యుపభో గారారబ్జం తదువభోగకు య 
దర్భ నేన శోకాన్ని సంవర్య త్ ప్రవిలియతే సవితృ కిరణసంపర్మా_దివ 
హీమకర శే వాంతభుగర్చిస్పంపళ్యా._దివ స్ఫుత కాఠిన్నమ్. తత్ర; కతా 
త్యయే కృత న్యెష్టా చే! కర్త ణః పఫలోవభఖోగేనోవతు యే సతి సొను 

ఛ్ యా న వేవమవరోవాంతి. శేన పాతునా దృష్టస స్మ ్ రతఫ్యామి 
త్యాహ. - తథాపి వృత్యమా శతిస్సానుకయానామనరోవాం 
దర్శయతి *“తద్యఇహ రమణీయచర ను అభ్యాశో వా య తే రమ 
ణీయాం యోనిమాపద్వేరకా బ్రా పాణ యోనిం వా య్త్తియ 

యోనిం వా వైశొష యోనిం బ్యా అథ య ఇహ కవూయచికణా 
అభ్యాశాహయ శే కపూయాం యోనిమావచ్యేర౯ శ్యయోనిం వా 
నసూకర యోనిం వా చండచాలయోనిం చేతి. చరణళ బ్రనాతానుళయ 
స్ఫూచ్యతఇతివర్ష యిష్న్వులె, దృస్ట్ర్తస్పాయం జన్మ నైవ ప ప్రతిద్రాణ్యు 

చ్చానచరూప ఉవభోగః కు వువిఫ జ్వమానః ఆని నృక తా్యానంభవాదను 
కయసద్భానం సూచయతి, అభ్యుదయ ప్రత్య వాయ యోస్సుకృత 
దుస్మృత పేాతుత్వప్య సామాన్యతళ్శా సై ప్రైణావగమితత్యాత్. స్మృతి 
ష్టైాయేశేత్యాది నా. తత్రావరోవాతాం జీవానాం మధ్యే యే శేచినిహా కర్త 
భూమా రమణీయచరణా; పుస్యకర్తాణః తే ప్రుణ్యయోనిభాజ ఇతి యజ్తవభ్యాఖోవా 
అవశ్యం హీత్యర్థ 8. కషాయం పావం, దృష్ట శబ్దస్య శ్రశమర్థము క్య్వాఒర్ధాంతర 
కూహా--_దృష్షక్చేతి. “ఫపుణో ని వె స్తుణ్యేన కర్త కా భవతి పావం పాపేనే" త్యాది 
కా స్టే ణనుఖదుఃఖ యోర్థర్తాధర్య ూతుకక్వమ వగతక్. తతశ్చ జనారభ్య దృష్టో భోగ, 
కర్మ హేతుకః, భోనత్వాత్ గ్వర భోగ నది క్యగుక యిది. విపకే చ "హేత్వభావా 
వ్యోనస్యాకసి కత్వవ, వ సంగ ఇక్ఫర్థ స సృ్ర్రతావ్యాశ్ర శమా ఆ శో మిణ9 షే గ్రైత్య మృత్వా 
లోకాంక శే కర ర్మ్ఫలం భుకాఏ త కకశ్ళే+ షణానుభూ తాదశ్యేన కర రాణా ఒనుళయా ్యన 

త్వాశ్జైత మేవాధ్వానం పునర్నివర్తంతి ఇత్యాది, త ఈ కిం స్వన్దాదవరోహం౦త, 
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OA రల 
(3 wa 6 “వ ణా అద వచ్లా ఆ శృమాళ్చన్వ్యకర్య నిష్థాః చత కర్త ఫలమనుభూయ తత 

న్శ్ేణ విశిష్ట దెళ కులజాతిరూ పాయుళ్ను )తవృ త్త త్రవి_త్తసు ఖమేధసో 

జన్మ వ,తివద్వంత” ఇతి సానుశ యానా మేవావరోపహాం దర్శయతి. క్ర 

పునరనుశ యో నా మేతి, కదిత్తావదాపహాం--స్వ గార్భన్య కర్త ణో 

భు కృఫలస్యావా శెషః కశ్చిదనుశ్ యో నామ భాం డానుసోరిన్నే హావల్. 

యథా సొ న్నేహఫాండం రిెచమానం న సర్యాషత నా రిచ్చలే 

భాండానుసార్యేవ కళ్చిల్స్న హశేపో=_వలిష్థ తే తథానుళ యో2 వీతి, 

ష్టన్య సం సే a వ నను కార్య విరో ధిత్యాదదృష్టస న భు క్షఫల కబూవస్థానంన్యాయ్యమ్, 

నాయం దోస. న హీ సర త నా భు క్రఫలత్యం కర ణః ప్రతిజానీ 

మెౌెహా. నను నిరవ ₹షకర ఫలోవభో గాయ చంద్రమండ లమారూఢః. 

బాఢమ్ు. తథ్రావి స్వల్పశ రావ శెషమాా త్రేణ త త్రవస్థానం నలభ్య తే, 

యథా కిల కక్చిత్సేవకః సకలైన్చేవోపకర తైః రాజకులముపన్ఫ_ప 
శ్చిరవ్రవాసాత్ పరితీణబ వారాపకరణశ్ళ త్ర పాదు శాదిమా త్రాన 

శేస్రో న రాజకు లేఒవస్థాతుం కక్నో త్యవమనుళయనమా త్ర తవరి గ హో 

న చంద్రమండ ల చే,వస్టాతుం శక్షోతీతి. నచైతద్వు_క్ట కమివ సహ 

అలో జ ర్యా వ లే స్వర్తార్థస్య కర ణో భు_క్షఫలస్యాన శేషానువృ త్తిరపపద్య లే కార్య 

పునర్జన్మ వ, తిపద్యంత ఇతి సంబంధః. విళిష్టా జేశాదయో మేధాంతా దశగుణా యేమ 

లే తథోక్తాః, శతం జ్ఞానం వృత్తమాభారః. స్వాఖిమతానుశయం వక్త్రం వృచ్ళ 
తి క8 ఫునంితి. కృతస్య కర్మణ, స్వర్హే భోగ నతి భుక్తన్య కరణ లేళోజను 

శయ స్తద్వానవరోవాత్మి భాండే స్నేహలేశసృ దృష్టత్వాల్ తతశ్ళే-షేకేతి సే 

శ్చే ల్యేక జేశి వ్యా ఖ్యామావా= శే చిది త్యాదినా. రిచ్ళమానం న్నేహాన వియుజ్య 

నూనం. నను భోగనాళ్య త్వాత్కర్య రో లేళో న యుక్త ఇతి శంక తే=నన్నితి, 

కక క్స కర ఇకో భోగే జాలే నాశస్సాాత్ నతు భోగో జాళ ఇతిపరినోరార్థ ! 

భోగో న జాయత ఇత్యయు క్షమిలి శంకలే---నన్వితి. భోగస్సావశేపో. జాత ధా 

సమా నాధ. బాఢమి త్యాది నా. ఇద మేక చేళి వ్యాఖ్యానం దూషయతి---న చేతి, ఈ 

సానుశ్షయాక, ఊత నిరనుళయా ఇతి సందే, నిరనుశయా ఇతి పూర్వ! 
సీద్ధాంళస్తు కృళస్య స్వర్ల ప్రావకకర్య జాతస్య భేగేన అత్యయే నాచే అనుశం 
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నిరోధిశ్యాదిత్యు క్షమ్, న స్వెతదపు కం న స్వర్ల ఫలస్య కరణ నిఖ 
లస్య భుక్రఫలత్వం భవతీతి. తబేతద వేళలమ్, స్వర్రార్థం కిల కర్త స్సర్గ 
స్థన రవ స్వర్షఫ లం నిఖలం న జనయతి స్వర్త చ్యుత స్యావీ కంచిత్భల 
లేశం జనయతీతి న కొబ్బ ప్రమాణ కానామోాద్భ శీ క ల్పనాఒవకల్ప వలే. 
న్నహభాండే తు న్నెహా లేశానువృ_త్టిక్ల ఎప త్వాదువవద్య ఆ. తథా 
వే Max నన fF ద ఒళ్ళు యంగ py సివకను స్రపకరణ లళానువృ _ప్రర్టృళ్య తే, నత్విహ తథా స్వర్ణ ఫ లస్య 
కర్ణణో లేళానువృ త్తిర్భృళ్వ తే నావి కల్పయితుం శక్ళ శే, స్వర్ల ఫ లత్వ 
శ్వాస్త్రవిరోథాత్, అవళ్యం వైతబేవం విజ్లేయమ్ న న్వర్ణఫల న్యేష్టా దే: 
కర్మణా భాండాసుసారి న్నే హనడేకబేశో=.నువ రమానో౭నుశోయ 
ఇత. యది హీ యేన సుక్చ తేన కర జేపాదినా స్వర్షమన్వభూవ౯ | డి 6 ౧ 
ప్రైవ కళ్ళ్చిదెక దేశ నుశోయః కల్ప లే తతోరమణీయ నవైకోఒను 

శయస్సా్యాన్న  వివరీత్క ర్యత్హైయమనుళయవి భాగ శ్రు తిరువరు ధ్యేత 
“తద్య ఇవా రమణీయచరణా అథ యంవా కవూయచరశణాళి బ్రతి, తస్తా 
దాముష్నికఫలి కర జాతే ఉవభు శే అవశిష మెహికశసలం కోరాంతర జ్యూ డా ఆవ రుం జి జాతమనుళ య_స్ఫద్వంత్*ఒవరోపహాంతీతి. యదుక్తం యత్కిం చత్య 
వి సషపరామర్శాత్సర్వ న్యేహ కృతస్య కర్శణః ఫలోవభో గేనాంతం 
ల్రావ్య నిరనుశయా అవరోహాంతీతి. నైత దెవమ్, అనుక యసద్భావ 
స్యావగమిత త్యాత్ . యత్కించిదివా కృత మాముప్పికఫ లం కర్షారబ్ద 
భోగం తత్సర(ం ఫ లోపభో గేన వవయి కతి గమ్య శే, యదపుష్ణి_క్టం 
కామో యే కే” త్యాదిశా స్ర్రే ఆ స్వర భోగార్గం కర్త చోదితం, తచ్చేవస్య మ_ర్య 
భేగహేతుక్వే శా స్త్ర విరోధ ఇక్యర్థః. కించ స్వర్ణ యూతుకర శేహాదవరో హే కషూ 
ఏయోన్యావ త్తి శు తివిరోధ ఇ ఆ స్ఫహ--అవశ్యం వేతి, స్వాఖిమతమనుశయమా 
ంశస్తాది శి, వూర్వవతునీజమ నూద్య దూవయతి_యది త్యాది నా. కవయిత్యా 
ఎనరాగచ్భం తీతి ప్రా ప్యాంతమితి వాక్యేన గమ్యత ఇతి యోజనా. జన్యారభ్య దృష్ష 
భోగ లింగానుగ్భహీ తయా  రమణీయకఫాయ చరణ శు తా ఐహికానుశయాఖ్యకర 7 — విశేషవరయా విరోధాల్ యిత్కింవేతి యావత్సంపాతమితి చ సామాన్యశబ్దయో 
అనుశయశ బ్బేనాముష్షి కఫలప్రైవకకర్యాతిరిక్తం కర్లోచ్య లే తద్వానేవావరోహతి, కుతః, 
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ప్రాయణమవి శిష్ట త్వాద నార బ్ధఫలం కృత్సు ఇ మేవ క రాఖివ్వన_ క్రి తత్త 

కేనచిత్ కర్మ ణాముప్మి ౯ ల ఫలమారభ్య తె శేనచిదసీ సన్ని త్యయు 
విభాగో న సంభ వతీతి. తదప్యనుశయసద్భావ ప్ర, ప దర్శనెనై నః పృత్యు క్షమ్ 

అవిచ కేన “హీతునా వ్రాయణమనార బ్ఞఫలస్య కర ర జో౭ భిన్యంజకం 

పృతిజ్ఞాయత్ర వ్రతివ _కృవ్యమ్. ఆరజ్ధఫ లన కర ణా వ్ర తిబద్గ దృ స్యెతరస్య 

సృత్యుద్భవానుపవ వ త్తే స్తమవళమాల్ ప్రాయణకాలే వృత్తుక్భవో 

భవతితి యద్వూ చత తత్త న క్రవ కి, యక్షైన తరి ప్రాక్ ప్రాయ 

ణాదారబఫ లేన కర ణా తిబద్ధనె 

లారంఫెాసంఖభ వాదృలవతాపి స్రలెబద్ధస్య దుర్చలస్య వృత్వ్స్యు ద్భృబాను 

వవల్సిరతి నహ నారస్ధఫ లత్వసామా స్యేన జాత్యంతరొవభోగ్యఫల 

మవ్య నెకం కర్తెక ౯ సాయే యుగవదభిన్య క్షం సబేకాం జాతి 
మారభత రర శ సం వక్షుమ్, ప్రతి ఎనియతఫ లత్వవిర థఛాత్, నావీ 

కస్యచిత్ కర్మణః ప్రాయ ణేఒ-భివ్య క్రి కస్య చిదు చ్చేద ఇతి శక్యలే 
వక్తుం ఐకాంతికఫలత్వివిరాథాత్ . న హీ ప్రాయక్చితాదిభిక్హైతు 
ఖర్వినా కర గాము చృేదస్సం భావ్యతే. స్మ ఎతిరసి విరద్ధస లేన కర్ణ గ్రా 

రాముష్మి క విషయ స్వేన నంకోచో వాచ్య ఇతి ఫావ?. మరణం కృక్స్న క రాఖివ్యంజక 

మిత్యయు క్షం, ఉక్తానుళయ శుతివిరో ధాది త్యాహ --- ---తదపీతి. బలవదనారబ్ధకర్ష 

వ్ర లి బంధాచ్చ న కృత్ళ తక రాఖివ్య క్రిం త్యాహ-_- అవీ వే త్యాది నా. కస్య కృత్సన్న 

| న్, థి న కర్గాఖివ్యంజక ల్వే హేతుర్నా స్తితి భావః--వశ్నుం మతో త్తరం శంకే, ఆరబేతి, 
ఆరబ్ణ వత్ అ నారజ్ధస్యావ్ బలవత।$ , తి బంధక త్వాన్న పర్వకర్య ఆ) ఫలదానాయాళ్ళి 

వ్య క్షితి సమా ధ-త్రే- యేలి. అ నారబ్ధ ఫల త్వావిశేహాత్ సర్వకరణామభివ్య క్రిమా 

శంక్య మిఖో విరుద్ధస్వర్షనర కాది దేహాఫలానా మేక బెహారంభక త్వాసంభ వ డక్ష_స్థం 

వివృణోతి__న హీలి. అను తరి దుర్చలన్య కర్త ఒకో నాళ ఇత్య త అవా నావీ తి, ద "భా 
నాథు క్షం తీయ శే కశ్చే ల్యేకాంత ఉత్సర్ల్వ$, స నచ పాయళ్చి త్ర బ హాజాన శ్వానర్నా 

\ శ యు ని ద ఇ అనాలా ధృ తేన మరణమా రై, కోత్యర్థ + మరణేన దుర్చలకర్తావినాశే మానమాహ=స తిరితి, 

దృష్టన ఎ్రతిభ్యాక్ 'కద్య ఇనా రమణీయచరణా అభ్యాళో వా యత్తే రమణీయాం 
యోనిమాపద్యేరన్ ,..* ఇత్యాద్యా దృష్టా వతృమి శ్రుతిః, "ప్రేత్య కర్మఫలమను 



కంజాతీయా. యది చ కృర్సోష్న మనార్టఫల క కర్తె 

రన్ కా ప్రాయజే యుగ పద ఖివ్య క్త కం సబేశాం జాతిమార ఖేత తేక 

స్ప ఏర్లనరక తిర్యగ్యోనిషు అధికా రానవగ మాద్ధ రాధ రానుత్పత్తా నిమి 
తాభావాన్నో త్తరా జాతికువ 'వఐద్వెత, బవాహాత్యాదీనాం వైవైకన్య 
కర్ణ ణో౭_ నేక జన్మ నిమి _త్పత్వం స సృర్యమాణముపరు జ్ఞ్యైత, నచ థ రి 

ధన యోః స్వర హాపఫలసాధనాదిసమధిగ మే శాస్తాదతిరి క్షం కారణం ధర 

శక్యం స సంభావయితుమ్ న చ దృష్ట్రఫలస్య కా రాక కారిర్య్వా దేః 

ణమభివ్యంజక ౦ సంభవతిత్య వ్యావికా హయం ఛ్రాయణ రాయ 
స్యాభివ్యంజక త్వక ల్పనా, వృదిపోవన్యాసోఒ౬ని కర దంలాబలప్రదర న 

నైన వ్రతినితు స్ట్థూలసూత్ష రూపాభివ్య _క్రివచ్చేదం ష్షవ్యమ్, 

యథాహా వ్ర దీవస్పమా నె౭వి సన్ని థానె స్థూలం వామ 4 న్డ్ 

కర్శనాశవకీం నిరన్య పృకృఠక్ళళ్సషకరాభివ్య క్రి కిబకే దోపూంతరమాహా__యిది 
వేతి, కృత్సనస్నకర్య ణా మేకసి కా దేవాదిజన ని భోగేన వతయాణ్ న జన్హాంతరం 
స్యాత్ క్లైనాభా వాన్న ము ఏ శ్రంత్యావిచేవన్య క హైదశాస్యాదిత్యర్థః ““శ్వసూకరఖరో 

స్ట్రైక్ 0  నోజావిమృగవకీ గాం. చండాలపుల్కు_సాగాం చ డ్రహ్హాహో యోనిమృచ్చ 

స్ట. త్యాదిస్య ఎతివిరోధాచ్చ న సర్వకర రృణా మేకజన్థారంభకత్వమి త్యావా= బఫే పాతి. 
న న్వేకస్య కర్ణ ఇక కథమ నేకజన న్మఫలకత్వం, అదృష్ట త్వాదిత్యతఆహా---నవేతి, కించ 

వ్యంజకల్వేఒవ మరణస్య కిం సర్వకర్శవ్యంజకత్వం కల్ప స్థలే, ఉత యత్కి_ంచిక్క_ర 
వ్యంజకత్వం, నాద్యక్కి ఇవా కృత కారీర్యా దేర త్రై వ ఫలెపాతోర ర రణవ్యంజన త్వా 
1ంభవాదిత్యావా---న చేతి, ద్వితీయం నిరస్యక్- రో క్షం దృష్టాంతం విఘటయతి--_- 

J డీ-పీతి. రూ పాణాం పృదీవ వన్న రణంన కస్యచిదసపి కర్మ లతో వ్యంజకం కింతు (పృబల 

క ప ర్రలిబంకాభా = వర్మ వ్యణ్యక ఇత్యర్థః. వవ. మరణన్య వ్యంజకత్వానంగీీ 
శానేస వ దివద్భష్టాంతో ర్ట అంగీ కాలేజి ప్యనుకూలా దృష్టైంత ఇ త్యాహ--ా 

స్థా లేత. సత్తువ వద్యాకడూచమిం మరే సర్వకరాభివ్య క్ష ప్రనీద్ధిరితి "శేష, నీవం 

భూయ తత *-షేణ విశిష్ట దేశ కా లకులరూ పాయు; శ్రుతవృ త్త త్తవి తనుఖ మేధసో 

జన్మ వ్రతివద్యం లే” ఇతి సతికి తాభ్యామనుశయవంత నీహవకోవాంతీతి గమ్య తే. 
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ఆతి ల 

ప్వావసర తే బలవత; కర ణో నృ_క్తిముద్బావయతి న దుర్చల 

స్యేతి  తస్తాచ్చుతిస్త ఎ్రగిన్యా యవిరో థాదశ్లి సో య మశ్తేషక ర్రాభి 
గా గల య వ్ అల ఆచ అగ అ టో _కృష్టభ్యువగము, మకర్కసద్యా వెఒనిర్హోత ప్రసంగ ఫత్యయమవ్న 

స్థానే సంభ్రమః. సమ్యాద్దర్శనాద శవకర్శ మయ శు త, తస్తాత్ స్థిత మేత 

దసుళయవంతో ఒవరోహాంతీతి. లే చావరోహంతో యఖేతమనేవం 
భావరోవాంతి. యశేతమితి య థాగతమిత్యర్థః. అనేవమితి తద్వివర్య 

శేత్యర్థః. భూమా కాళ యోః పితృ యా ణేఒధ్య్వన్యుపా త్తయోర 

వరో హా సంకీ రృనాత్ య ఖథేతం శ బ్లాచ్చ యశథాగతమితి సృతీయతే, 

రాలా స్ట్రద్యరం: కృనాద శ్రా ద్యుపసం ఖ్యానాచ్చ వివర యో సి వలి 

యల. 

సర్వ కర సంఘ నికజనారంభక బ్షతే స్థ్రక భవికః కర్థాశయ ఇతి మతనిరానమువనసంహర తి. 

నసనూత్నం, వవం ,పాయణం సమా నేఒవ్యనారబ్బఫలన్య కర జాతనగ ట్ర రా జద్రే సి 

aX 
ల్ 

స్సు 

4 

బల వ తిబంథా'దితి తస్తాదితి, చరణ శ్రు త్యా'తత శే షే ణీత్యాదిన SERS వ్రబల, 

నా్య్యయేన చానభీవ్య క్షకర్శస ద్భా వాదిళ్యర్థ$. నను ముక్త్య్యనువవళత్త సీడజీ కార్య పక 

భవిక ఇత్యత ఆవాశేషేతి. స్కూత్త శేషం వ్యాచసే'తే చేత్యాదినా. అవ 
రోవామార్హ ఇత్థం శ్రూయతే కసీ లా యావత్సం పాఠముషీ త్వా అశ్రాత మేవాధ్వానం 

ఫునర్నివర్తంతే య భేతమా కాశమా'కాశా దాయుం వాయుర్భూ త్వా ధూమో భవతి 

ధూ మూ భూత్వా౭ భం భవతి అభం భూత్వా మేఘా భవతి మేఘా భూత్వా 

వ్రృవర్షతి త ఇకా ప్రీిహియవా పీషధిననస్పతయ స్తిలమాషా ఇతి జాయంతే అతో 
చై ఖలు దుర్నిష్ప్ర్రవతరం యో యో వ్యాన్నమడ్డి యో శేతస్పీంచతి కద్భూయ 

నీవ భవతి తద్య ఇవా రమణీయచరణా రమణి మాం యోనిమావద్యంతిఇతి, భూమా 

ద్యధ్వనా యేతం యథాగతం తశేతమధ్యానం పున రాయాంతీత్యుక్త్వా థూమాది 

రూవవిళ్ళమార్హస్య రాత్ర్యాదికం నో కం, అధికం చాభ్రాదికము క్షమితి మత్వా సూత్ర, 
కృతో క్షం యేతమనేవం చేతి, అవశిష్ట శ్రుక్యర్ణోఇ గ్రే న్ఫుటీభవిమ్యతి. 

కే చ యేన మార్లేణ చం,దలోకమారూణాః 'తేశౌవావరోహంతి కిం తద్వివరీలే 
౧ UU) యా 

నేతా కాంకూయామా వా యభేతమే పం చ. యకం యథాగతం భూమాది 

మా్చేణ ఆచనేవం చ తద్వివర్యయేణ వత్యుమాణ్యాభ్లాదిమా న్లేణావరో వాం తీశ్యర్థః, 



728 రత్న వ భాభూషి లే, శాంకర బృ హనూ త భామ (ఆ. 3. 

సూ. చరణాదితి చన్నొపలక్ష ణాగ్జేలి 

కాొరాజనిక ౯, 
యి 

అథావ్ స్యాద్యా శ్రుతిరనుకయసడ్భావ వృతిపాదనాయోదా 
హృతా “తద్భలవా రమణీయచరణాళి బ్రతి సా ఖలు చరణాద్యోన్యా 
వత్తిం దర్శయతి నానుళయాశ్, అన్యచ్చరణమనోో- నుళయ; 
చరణం చారి త,మాచారః కీలమిత్యనర్థాంతరం అనుశయస్తు భు ౬ CC 
ఫలాత్ కర్ణ ణో౭తిరి క్షం కర్తాభి పతం శ్రుతిళ్చ కర్త చరణే ఛేదేన 
న్యపదిశ తి, 'యథాకారీ యథ్రాఖారి తథా భవతి” త్రి “యాన్య నన 
ద్యానీ క ర్వాణి తాని సెవితవ్యాని నో ఇతరాణి యాన్యస్తాకగ్ం సుచరి 
తాని తాని త్వ యో పాస్వ్యానీ తి చ, తస్తాచ్చర ణాద్యోన్యావ త్తిశు తే 
ర్న నుళయనిద్ధిరితి చేనైషష టోవ్యు య తోఒనుక యోపలకణార్టై 

chee నై పా చరణ క్రో తిరితి కార్టాజిని రాళార్యో మన్యతే. 
శ ఇల” 

అతు © సూ, ఆన క్యమితిచెన్న తవ వక్ష తొల, ౧౦ 

స్యా దేతత్ , క స్థాత్పునళ్చరణళ్లోన శతం శీలం వివోయ 
అసలు ద్ అ i med ద వావ్ 

౯. సంప్రతి శ్రుతిస్థ్టచరణశళబ్దమా మే వపార్వ కం సూత్రృకృ ద్వ్యాచ స్టే 
చరణాదితి వేదిలి, '“అద్రోహస్సర్వభూ లేము కర్తణా మనసా గిరా, అనుగ హశ్చ 
జానం చ శీల మేతద్విదుర్భు ఛాః'” ఇలె స ఎళలివునక్తా ఆ, దోహాదయళ్ళా స్తార శాన వ్గు 

- CC శ 
Pq రూపం చ శీలం సర్వకరాంగము కం కదాషచకం చరణవదమంగిన$ కె తాదికర ణో - ఆవి Uy - ఓ ( కే 

9 అలత్నకం కరణ ఎవో త్త రావస్థాధర్థాధరాఖ్యా వూర్వ మితి కర్శల ీణమైవ తద 
భిన్నావూ ర్వ్వాఖ్యానుశయనిద్ధిరితి క “ర్హా బీనిముశమ్. 

౧౦. తజేవ శంకా సమా థానాఖస్యమావా-_- ఆనర్థక్యమితి చేది త్యాదినా 

నను 'రమణీయచరణా$ి ఇతి శ్రుతిః చరణాద్యోన్యాప'శ్రిం డర్శయలి, నాను శయాల్ . ౪న్ఫచ్చరణమన్ఫో౭శుశయ' ఇతి నానుశయనసీదిరితి చేత్ న యకః థి కార్షాళనిగాచార్య ఇయం చరణ శులిరనుశయోవలక్షణాకే తి మన తే, సా గ థి ఫీ 



పా. ౧.] కృతాత్య యాధికరణము. ౨. నూ. ౧౦, 729 

లాతణికోఒనుశయః పృత్యాయ్య లే, నను *లస్వ్యైవ శ్రాతస్య విహిత 
ప్రలీషిద్ధ్గస్య సాధ్య్వసాధురూవస్య శుఫాశుభ యోన్యావ్తిః ఫలం భవి 

వ్యతి అవశ్యం చ అలస్యావీ కించిత్స లమభ్యు పగంతేవ్యమ్, అన్యథా 

ప్ళోనర్థక్య మేవ శీలస్య ర్త సజ్వేలేతి చేనైషష. దోవః. కఈ, తద 
సెక శ్వార్. ఇప్రాది హీ క్ష ర్శజాతం చరణా పశతుమ్. నహి సహాఛార 

ప్ాన; కన్చీదధికృత స్పా న్్ . ఆ చారహీనం న వునంతి వేదాల ఇత్యా 

దిస్ట్రృతిభ్యః. పురుషార్థ ౬ ప్యాచారస్య నానర్ధక్యమ్. ఇష్టాదా హి 

కర్ణ జాలే ఫలమారభమాణే తద వేతనవాచార స్త ్రైన కంచిదతి 

శాయవమారప్ప వ్, కర్మ చ సర్వార్థ కాంతి శ్ర థం తిన స్ఫృలిప్రనిద తస్యా 

త్కర్కెన కీతోదల తీ తమును శయ భూత్రం న్యా సత్త కాళణభూతే 

మితి  శార్షాజినేర తమ్. నహి కర్యణి సంభవతి శీలాదో్యోన్యాప త్తి త్రి 
హ్హ 

రష క్హా. న హీ పద్భ్యా రం సలాయితుం పారయమాణో జానుభ్యాం 

రంహితుమర్య తీతి, 

ట్రూ తే__నన్నిలి. (వ లిషి ద్ధం శీలం టో థాన్ఫ తాదిరూపం. కించ శీలస్య నిషల త్వా 

ఎపేగాచ్ళు)ుకయోన్యావ ₹ 9 _స్టృసెస్టవ ఫలం నానుళయ స్వే త్యా హాఅ వశ్యం చేరి, 

“వేదా న్హదర్శకర్శణ్యాణారం వినా న ఫలంతీితి న సత్యా కీలన్య కర్తాంగత్వాన్న వృథ 

కలా సళ, అంగిఫలేనార ర వత్త్వాల్ . న చాంగహాత్రాద్యో వ్యావ శ త్త ఫలమితి వాచ్యం 

ఆంగస్య నిష్ఫల ల్వేన ముఖీ ఇృర్ధస్యాచారస్య గ్ర హణా యోగాల్లతణా యు్తేతి సమా 

థానాగ్థ్య. యద్యాచారస్య స్నా నారివల్ పురువనంస్కారతయా పురుమోర్థ శ్వం 

తదావ సవిరోధ ఇత్యాహ--పురుహిర్థ ల్వెఒపీతి, అంగావబద్దో సొ సివదాచారోడర్థవా 

నక్యర్ణః అస్తు తరి కీలాఖ్యాచా రా చేవ యోన్యావ శ్రింత్య్వాశంక్య పుణ్యో వై "వె 

పుణ్యేన కర్మణే” త్యాది శ్రుత్యాది ఏరో ధానెన్నైవ మిత్యాహ---కర్మ చేతి. పౌరయ 

మాణ; కక యద్యష్యకిో ధాది రూవం శీలం సాధార ణధర్తాత్మ కం నిెశేషరూ పాల్ 

కర ణో౭.ఫిన్నం తథాపి చరణాచారశభ్రా కర్ణ వాచినావేవ న శీలవాచకానితి న 

లక్షణావసర ఇతి బొదరగినుళమ్, 

నను చరణశ్రు తేరు రు ఖ్యాచా రార్భపకి త్యా గేర అనుశయార్భక ల్వే అనర్గక్య! 

చేత్, న, దృహాదికర, ణామాచారనిర్వ “స త్వేన చరణాపేతుత్వాత్ చరణ ప్రే 

వత్త వ్రమిశ్యర్థ 8. 
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780 రత్న వ్ర భాభూవి తే, శాంకరబ్రహనూ త్ర భాహ్యే [అ. 3. 

సూ, సుకృతదుష్కృలె ఏపతి తు వొదర్వి ౧౧ 

బాదరిస్త్వాచార్యః సుకృతదుష్కృతె వవ చరణక చన ప్రత్యా 
య్యేశే ఇతి మన్యతే. చరణమనుస్థానం కళ్షేత్యనర్థాంతరమ్. కథాహ్య 

వినేమేణ కర్ణ మాలే, చరతిః వ్రయుజ్యమానో దృక్య తే యో హీష్టా 

దీలవ్ణం పుణ్యం స కరోతి తం లౌకికా ఆచతలే ధర్మ 0 చక 

ల్యేష మవోక్తో తి. ఆచాకో౭వి ధర్మ విశేవ ఏవ. భేదన్యపచేళ స్తు కర 
చరణ యూశ్యా0హ్యణపరివ్రా, జకన్యాయేనావ్యుపవద్య తే. తేస్తాద్యమ 

_ణీయచరణాః వళ _స్తక ర్థాణః, కసూయచర ణా నిందితక రాణ 9 

నిర్ణ యః, 

నూ అనిస్టాది కారి ర్థావుపి చశళుతమ్. ౧౨ 

9ష్టాది కారిణక్చం ద్ర మసంగ చృంతీత్యు క్షం యేత్విత లే ఇష్టాది 
ఆయ్ 9 అత శ . కారిణ స్తే_వీ కిం చంద్రమసం గచ్చంతి ఉత న గచ్చంతీతి చింత్య తే. 

తత్ర తావదాహ---ఇష్టాది కారిణ వవ చంద్రమసం గచ్చంతీ త్యేళన్న, 

| ౧౧. ముఖ్యసిదాంతమావా_ సుళ్ళ శేతి. చరణశ బ్దార్గ మువ కనంహారతి ఎ 

ఆచారో=పీలి. కర ణవీవాచార ల్వే యథాకారీత్యాది భేవో కః కస మిత్య శఆవా_ 

భేదవ్యవదేశ ఇతి. నిరువపదాచారశ చాల్ సదాచారరూపో వీశ్తేపో భాతి ఆతస్తత్ళ 

_మఖీవ్యావ్భృాతః కర ర, సామాన్యవాచకో యథా కారీతి శబ్ద స్తదితరవిశేషపరక్క నవమన 

వద్యాని కర్తాణీతి సామాన్యతో ఒస్తాకం నుచరితానీతి విశేష ఇతి వివేక, తస్తాదను 

శయబలా దాగత్యవళ్యంభావానుసం ధానాటై సరాగ్య మితి సీద్ధమ్, 

౧౨. ఏవం పుణ్యాత్మ నాం గ త్యాగతిచింతయా వైరాగ్యం నిరూవ్య పాపీనాం 

తచ్చింతయా తన్ని రూపయతి--అనిష్టాది కారణామవీతి, “యే వై శేచే'శ్యవిశేవ శ్రు లేలై తై 

వస్తుతః కర రృ చరణయోర్న భేద ఇ తావ 

బాొదరిస్వాచార్యః సుకుతదుష్కృ శే వ్వ చరణశబ్దేనోచ్య తే ఇతి మన్య లే, 

గో చే ఇష్టాది కారిణి ధర్మం చరతి ఇతి కర-చరణయోర భే బేన వ్ర, యోగదర్శనాల్ , 

ఆతః ఇష్తాదికారిణాం చంద లోకం గతానాం ఫునరవరోహారమనుశయోడె వీరి 
లు | (WU య జాలీ 

సీదమ్, 
థి 
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కస్తాత్ , యతో 'ఒనిష్టైదికారిణామపి చం ద్రమండలం గంతవ్య తేఫేన. 

శ్రు తమ్.తథావ్యావిశే మంకాపీనకర్భరూ మనంత. “వై కేచాస్తా 

ల్లో కాత ప్రయంతి చంద్ర మసమేవ తే సర గచ్చ తి. చేవ! 

రంభో=వి చ పునర్ణాయమానానాం నాంతరేణ చంద దృప్రా_ప్టిమవ 

కల్పే వ్ట్తే పంచమ్యామావా తావిత్యా వాతిసంఖ్యా నియమాల, 

తస్థాత్సర్యఏవ చం దృమసమాసిదేయుః. ప్రష్టాది కారణామిత రెషోం చ 

సమానగ తిత్యం నయు క్షమితి చెన్న, వ్రత రెషూం చంద్ర మండ లే ఖభోగా 

ఫాచాత్ . 

నూ. సంయమనేత్వనుభూయెత ఆషా 
మారోహావరోహొ తద్దతిదర్శ నాల . ౧౩. 

తుళబః వతం వ్యావ రయత్కి నెతద న్ని సళ చం ద మసం 
ద్ ఖం _ w Qo 

వస్వజగ్ సంగమనం జనానామితి శ్రులేశ్చ సంళయే (ప్రథమాథికర తేన సిద్ధ నియ మూ 

క్షే వనంగ త్యా సూర్వవకుసూ క్ర తం వ్యాచ షే — తథ త్యాదినా, యమరాజం పావీ 

జనానాం సమ్యగ్గమ్యం, వావిషపూ వ్రీణయలేతి శ్రుత్చర్ణః. ఫూర్వప కే ఫుణ్యవ తా మేవ 

చంద్ర గతిరితి నియవాఖాెవాల్ పుణ్యవైయర్థ స్థం పూపాదై రా గ్యాదార్ల నం వేతి 

ఫలం సిభ్ధాంతే పాపినాం చంద్రలోక దర్శనమవి నా స్తీతి పుణ్యార్గ వత్త కం వెరాగ్య 

దార్ల నిం చలి ఫలం, వంచమాగ్న్న్న చేవారంధ ఇతి నియమాణ్ సాపినామవీ 

పృథమద్యులో కాన్ని ప్రా ప్రీర్వా వ్య త్యాహ-- బేవోరంభ ఇతి పాపీనాం న్వర్షఖోగా 

భా వేసీ మార్దాంతరాభ వాచ్చం ద గతిరితి భావః 

అర. వీ ఓ : 

౧౨. సిద్ధాంతసూల్రేం వ్యాచ పాతు శబ్ద ఇత్యాదినా, సంయమనే యమ 

నా 

పూర్వమ్ ఇష్టాది కారిణ వీవ చంద్రలోకం గచ్చంతీత్యు క్షమ తదయు క్షమ్। 

అనిష్టాది కారిణోడప్ గచ్చంత్విత్యా మేవ దనం క్యేదమాహ = 

అక ఫూర్వవమే ఒనిష్టాది కారిణామవిశేషేణ చంద్ర, లోక గ తేరిహ్టై దికరణం 

స్యర్భృమ్, సద్ధాంశే పాప్నాం చంద్ర లోకగత్యభా వాల్ కదర్భమి్థాదికరణం సా 

మితి ఫలశేదః, ఆత్ర, పాపినాం చం ద్రలోకగతిర స్తీ న చేతి సందేశ హే స్రార్న 

కకం _ఆనిప్టదిశారణానువి చంద్రలోకగమనమ్ యే వై శే చాస్తాల్లోశా 



789 రత్న ప్ర ప ఛాభూషిలే, శాంక ర బృహాసూ త్ర భామ్యే [అ. 3, 

గచ్చంరితి. కస్తాత్ , యత్ భో గాయైవ హీ చంద్రారోహణం న నిష్ప) 

యోజనం, నాపి పృత్యవరోవోయైన, యథా కశ్చిద్వ తుమారోహాతి 

పుష్పఫలోపాదానాయ న నిష్ప్రయోజనం నావీ పతనాయైవ. భోగ 

శ్చానిష్టాదికారిణాం చంద్ర మనీ నా్రిత్యు క్షమ్, తస్తాదష్టాదికారిణ వవ 

చంద్ర మసమూరో వాంతి 'నేతశే. తే తు సంయమనం యమాలయమవ 

గాహ్నూ స్వదుళ్చరి ఆాను రూ పొయామో ర్యాతనా అనుభూయ వున 

వెమం లోకం ప్రత్యవరోహాంతి, ఏవం భూతా 'లేహిమారోహోవ 

రోహశా భవతః కుతః, తద్దతిదర్శనాతి . తథాహీ్ యమవచనసరూపా 

శ్రుతః వ్రయతామనిస్రాది కారిణాం యమవళ్యతాం దర్శయతి-- 

“నసాంవరాయ; వ్రత గాత బాలం (వృమాద్యంతం వి తమోాె పాన 

మూఢం, అయం ధ్యా నా స్తీ వర ఇతి మూనీ పునః వునర్వళ మాప 

ద్వ ల మే” బ్రతి, “వె వైవస్వతగ్ ౦ సంగమనం జనానా* మి త్యే వంజాతీ 

యకం చ బ హ్యాన యమవకశ తా ప్రా ప ప్తిలింగం భవతి. 

లోకే. యమకృతా యాతనా అనుభూయావరో హంతీ ల్యేవం ఆరోవోవరోవి 

వితి యోజనా నస్ఫూత్ర న్య జయా, చయ తాం న్భుత్వా గచ్చ తాం. సమ్యక్పరస్తాజ్ 

ప్రావ్యత ఇతి సంపరాయః పరలోక తదు పొయః సాంవరాయః, బాలమజ్ఞం విశే 

షతో విత్తరాగేణ మూఢం మోవోల్ ప్రమాదం కుర్వంతం ప్రతి న భౌతి. న శ 

చాలో౭యం స్త్రీ విత్రాదిలేకో౭. స్తీ న పరలోకో= స్తీతి మానీ స మే మమ యమస్య 

వశమాప్నో తీత్యర్థః. 

క్పయంతి చంద్ర, మనమేవ తేస సశ గచ్చ్భంతి ఇతి శ్రుళమ్. అతో ధరణ నీవ 

చంద్ర లోకం గచ్చ గతీ త్యేకదనంగళమికృర్ణ 

ఏవం సూర త్ర ఫూ ఏవే సీధ్ధాం 8 

తు శబ్దం పూర్వ వటీనిరాసార్థః. సంయనుచే యమాలయే స్వపాసొనురూపాః 

యామార్యాతనాం అనుభూయ పునరిమం లోకం (వత్యవర వాంతి ఇ క్యేనంభూ తా 

చేవ తేషాం పౌవినామారోేవావరోవశా భవశః. 

లోకో న్నాస్టీ పర ఇతి మానీ పునః పునర్వశమావద్య లే మే” ఇతి శ్రుతౌ యబువళ క్వ 

| లక్షణకద్ద లేర్షర్శ నాదిక్యర్ల 8. 
౧ ౨ (0 

రుత, కద్దతిదర్శనాల్ “ఆయం 
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సూ, స్మరంఅ చ, ౧౩. 

అవిచ మను వ్యాస ప్రృభృతయళ్శిష్టాస్సంయమ నె వురే యమా 

య త్రం క వూయకర్యవిపాకం స్మరంతి నా చికేత్  పాఖ్యానాదిషు. 

అపెచ సప్త. ౧౫. 

అపీిచ స్ట నరశకా రౌరవవుముఖా దుష్కృతపలోవభోగ 

భూమిల్వేన స స్మృర్యం లె వారాణంశ; చి శాననిస్టాదిశారిణ! బాన వంల్క 

కుత స్తే చంద్రం ప్రాన్ను యురిత్యభి ప్రాయః నను విరుద్ధ మిదం యమా 

యత్తు యాతనాః పావకరాణోఒనుభవంలీత్కి యావతా తేషు రార 
వాదిప్యనే § చిత్రగుప్తాద దొరా నామాధిష్థా తొరః సృర్యంత స్తత, 

నెతా తాసాం 

నూ. తత్రాపిచ తద్వ్యాపారాదవిరోధః ౧౬. 
త్వహ్వవీ స_ష్టసు నరశేషు తస్యైవ యమస్యాధిషఘ్రైాతృత్వవ్యా 

పారాభ్యువగమాదవిరోధః, యమవ్రయుక్తా ఏవ హి తే చిత్ర గుప్తా 
ద యోా౭ధిబూతారః స ర్వం తె. © త 

౧౪-౧౬. పొావినాం యమశ్య తా వాదివి శేష శ్రుతిస్య ఎతిబవాజ్ “'యేవై 

షాని అద అద గా అప ( శేవోత్యవి శేషశ్రుతిరిష్టాది కారివిషయ ల్వేన వ్యాఖ్యేయేలి భావః, సూత, క్రయన్య 
భవ్యం సుబోధమ్, 

మన్య్వాదయః శిష్టా? పౌపినాం నరకభోగం స్మరంతి. అతశ్చ ధర్మిణామేవ 
షో చంద్ర, లోకగమనం నా న్యేషహిమిత్యర్థ రి 

అప్ చ సప్త కౌరవాదయో నరకాః , పావఫలభూమి క్వేన స్మర్యంతే పౌరా 
ణి 8; తాన్ పాపిన; ప్రాప్నువంతి, న చం ద్రలోక మిత్యర్థః. 

నను పాపినో యామిర్యాతనా అనుభవంతీతి యదు క్షమ, తదసంగకమ్; కార 

వాదా చి త్ర గుష్తాదినామధిష్టా కృత్వస్య రణాదిత్యత ఆహా 

తత్రావి చ కారవాదిమ. తవైవ యమస్యాధిష్టాతృత్వవ్యా పారాదవిర ధు 

చిశ్ర,గుప్తాది నాం యమృప్పయు క్తత్వాదితి భావః 



784 రత్న వ భాభూషి కే, శాంకరబ బ్రహానూత్రభాష్యే [అ. 3: 

ఏిద్యాకర ణోరితి త్రు (పృకృతత్యాల , ౧౭. 

పంచాగ్ని విద్యాయాం “వెళ్ళ యఖథాఒసౌ లోకో న సంపూ 

ర్య లె” ఇత్యస్య ప్రశ్నన్య ప్రతివచనావసనే శ్రూయతే, 'అజై తయోః 

వథోర్న కత రేణచన తానీమాని మొడా ణ్య్బసకృదావ _బ్ర రీని 

ఇ జ x 
ఫూ ని భవంతి జాయస్వ మ్రియ న్వేత్వేత తృతీయం స్ధానం తేనాసొ 

లోకొొన సంఫూర లె ప్రల తక్రేతయోః వథోరితి విద్యాకర్థణోరి తే 

తత్. కస్తాత్ , వ్ర త కాక్ , నిద్యాకరణే హ్ దేవయానవితృయా 

ణయోః వథోః వ్రతివె ప్రకృతే. 'తద్య్బఇత్హం విదూ* రితి విద్యాత యా 
థి 

వ్రతివ క్తవ్యో దేవయానః వంథాః సృకి రతః “అష్టావూ సేద త్త 

పతి కర్త తేన ప్ర లిప _త్తీవ్యః పితృయాణువన్లాః వశీ ర్షితః, తత్స) | యా 
ఖల NY) ఆలా (WU 

యాం 'రేళైతమాంవథోర్న కత రేణదనే తి శ్రుతమ్. వతదు_ క్షం భవతి 

యే న విద్యయా సాధ నేన దేవయా సె, పథ్యధికృ తః నానీ కర్మా 

వీతృయా ణే లేసూ మేవ యుద్ర జంతులతణొఒసకృ దావ తృతియః 

పంథా భవతీతి, తేస్తాదపి నానిష్టాది కారి భిశ్చంద్భమాః ప్రావ్వలే. 

స్యాదేతర్ , లేష2వీ చంద ద్రుటంబవమూరుహ్యూ తతొ 'ఒవరువ్యూ కుద జం 
| (7 

తుత్వం ప పృతివత్స్యంత ఇత్కి తదవి నా స్తీ ఆరోవోనర్థ క్యారీ . అవీచ 

స్వేషు కు సృయత్సు చం ద్ర లోకం పా హ్ర్రైన్నువత్స నా లోకః ప్రయద్భ్ 

౧౭. యదుక్తం మార్షాంతరాభా వాల్ పాపీనామపీ చం ద్రగతికితి తన్న, 

కృతీయమార్డ శ లేం త్యాహ-వి ద్యాకర్శ ణోరి తి, మూర్చ ద్వితియ క్ర న్పగంతరం 

కృతీయమార్లో కిసమారం భార్థ్క శు, వథశబ్దః, నీతయోర్వి ద్యాకర్మణోః పథి 

ద్వయసాధన యోరన్యకశేణావ సాధ నేన యే నరాన యుక్తా సే జన న్యమరణావృ త్రీిరూవ 

కృతీయమార్గస్థానీభూ తాని భవంతి | క్రియావృత్వే లోట్, శేన పావీనాం చంద్ర, 

గక్యథొవాచ్చం ద్ర దలోకో న సంఫూర్యత ఇతి (శుత్యర్థః ప్రతిపదే ఇతి సో ప్రిసాధ చే 

ఊఉ పాసకా శామర్చిరాదిమార్హ 8, కేవలకర్షి ణాం ధూమాదిమార్ద ఇతి శ్రుతి 

స్మ త్యాదిషు వ్యవస్థా. తథా చ ఏతన్నార్హద్వయ ్రప్లానాం పాపీనాం తృ య 

సార్లో శేరి న శేషా చంద్ర లోకసైా పళ్యవ-- 
“అథెశతయో॥! పథోర్న కతశేణచన తొనీమాని తు ద్రాణ్యసకృదావ_ద్దీని 
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స్పంపూ న్యే లెత్యతః ము ప్రశ్న విరుద్ధం వ్ర తివచనం వ్ర సు చెత. తథాహీా 

పృతివచనం దాతవ్యం మథాసా ఫర్, న సంవూర్య తే. అవరోవోభ్యు 

విగమాదసం వూరణోపవ త్తిరితి చేత్, న, అ శుతత్యాత్ . సత్యం అవ 

రోవోదవ్యసంపూరణమువపద్య తే, శతి స్తు తృతీయస్థాననంకీ_రచే 

నాసంపూరణం దర్శయతి “ఏత త్తృ్తయం సానం లేనాసా లోకో న 

సంఫూర్యుత ఇతి లేనానారోవో చే వాసంవూరణమితి యు_క్టమ్. అవరో 

హ న్యేష్టాది కారిష్యుప్యవిశిష్ట తే సతి కృతీయస్థానో ఇ్యానర్గక్య ప్ర వ 
సంగాత్. తుళబ్ద స్తువాఖాంతరియ వాక్య ప్ర, ప భ వామవి శేషగమనవాశళం కా 

ముచ్చిన ర్తి, ఏ వంసత్య ధిక్ళ తా పేతః శాఖాంతరీయే వాశ్యే సర్వళ 

బోజఒవతిష్ట తే యేవై శే చాధికృ తా అస్తాల్లో కాత్స)యంతి చంద్ర, 

మనమేవ లే సర్వై గచ్చంతోతి, యత్పునరు క్షం చేహలాభోపవ త్తయే 

స చం దృమసం గంతుమర్హంతి పంచమా్య్యామా వుతావి త్యావాుత్ 

సంఖ్యానియమాదితి తత్చ్రత్యుచ్వ తే 

౨ 

ఇత్యర్థః. అవిచ పావినాం చంద్రగతే " “అసౌలోకు సంఫూార్యేత అతళ్చ న సంభూ 

ర్స లే ఇ ల్యేశ్చ / 2 వచనం విరుద్ధం వ్ర స జ్యే తేత్వన్వయః, అవరో వహోదసంపూరణ 

మృశ్ఫుతం న కల్ప వం శ్రుతవాన్యాన పత్తేహ్యావహ నాశు శ్రుతత్వా దితి, అవరోవా 

జ్ వీవ కృతీయం స్థానం “కు క్యు కమి క్యకఅసు-అవరో హా సతి. ఇమమధ్యానం 

పునర్నినర్హంత ఇతి ఇష్టైది కారిణామవరోో వో క్తేరనిష్టాది కారిణామవ్యవరిో వాస్యార్గ 

సిద్ధ త్వాత్ పునరు._క్లిర్వ రి ఫర. అశై తయోరితి సూర్లాంతరో వకృమబాధ 

స్ట లీయశబ్ద బాధ శ్చేత్యత3 స్థారశద్దో మార్లలకుక ఇతి దృష్టవ్యం. వీవమవిశేష 

శు లేర్తాన్తాంతరా భానాశ్చేతి పూర్వవతనీజద్వయం సిరస్వ కృ తీయబీజని రా సార్ధం 
/ 

భో క్రహాదర్తేయ త్పునరి త్యాది నా, 

భూళాని భవంతి .,” ఇత్యాదౌా వళయోంతి పదస్యార్థః సూ శ్రే, విద్భాకర ణో 

రితీతి. కుత, విద్యాకర్మణోలేవ చేవయాన వితృయా నాత్త క మార్చ ద్వయసాధన ల్వేన 

వ్రకృతత్వాల్ , వృకృతవాచకత్వ మేకచ్చబ్దస్య యు_క్షమితృర్థః. స్ఫూత్రే తు శళ్లేన 

'చంద్భమన మేవ లే సర్వే గచ్చంతి” ఇతి శ్రుత్మిప్యయు క్షశంకానిరాన$ః. కుతః, సర్వ 

శబ్దస్య పుణ్యపురుషమా త్రవర త్వాదితి భావః, 
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సూ న తృఎయే తథ్ పలజ్జైః, ౧౮. 

న తృతియే స్థానే దేహలా భాయ పంచసంఖ్యానియము ఆవాతీ 
నామాద_ర్హవ్వః. కుతః, తీథోవలబేః. తథావ్యాంత రెణై వావాతి 

సంఖాన్టినియమం వరి తేన దప్రకాశేణ తృతీయనస్థాన ప్రా _పీరువలభ్యుతే 
“జాయస్వ మ్రియన్వె "త్వైతత్హృతీయం స్థానమితి అధి చ “పంచమ్యా 

మావుతావాహ వురషవచసో భవంతితి మనుష్యుళరీర హేతు కేనా 
వాుుతిసంఖాన్ట సంక్ ర్త లతే న కటపతంగాదిళరీర పేతు తేన సురువళ 

బ్రస్ట మనుష్యుజాతివచన తాల్ . అవిచ సంచమా్య్యామా హు తావపాం 
పురుషవచ _స్త్వముపదిళ్యలి నావంచమ్యామావాతౌ వురుషవచస్ట (0 
ప్రతిషిధ్య తే, వాకర్టిస్య ద్వ $క్స తొదోషాత్ , తత్ర యేషూనూరోవః 
వరోహళా సంభవత_న్తేపాం పంచన్యూమాహుతా చేహ ఉద్భవిష్యతి 
అన్యెషాం తు వినై వావుతిసంఖ్య యా భూ తాంత రో పస్ఫష్టాభిరద్భి 

సహ ఆరభ్యతే. 

సూ, సృర్య లెఒపిచ లోవ, ౧౯. 
9 జ ~ Ww ర్రీ అపిచ లోశే స్మర్వ లే ద్రోణధృష్టద్యుమ్న పృభ్ళతీనాం సతా 

'శ్రాపదీ పృభ్ళతీనాం చాయా నిజత(ం, తత్ర దోణాదీనాం యోషి 

౧౮. విద్యాకర్శశాన్యానాం కృమికీటాదిభాజేన జాయ న్వేత్యాది శత్యా 
౧రంతర జన్య మరణోపల క్ఞేర్నా హు తిసంఖ్యా దర ఇశ్యర్థ క, పురువ శబ్ఞామై ప వమి త్యాహ--- 

వేలి, 

౧౯. మసుష్యదేహస్యాపి నాహుతినంఖ్యానియమ  ఇత్యాహ-_అవిచేత్యా 

నను “వంచమ్యామాహు కావావ8 పురుషవచసో భవంతి" ఇతి సంఖ్యానియ మేన 
దేవాస్తాప్ప్యభి ధానా _త్తీదర్ధం పాపినాం చంద్ర లోకగభునమంగీక ర్హవ్య మిత్యత అహ-- 

కృతీయే మానే (స నిహ్టై నాం "పావి'నాం దేవా స్తా ప్ప ఫర్జమాహుతినం ఖ్యానియ 

మోనాదర్హవ్య$. కుత, తతోేపల ద్ఞేః సంఖ్యానియమం వినైవ 'జాయస్వ (మ్రియ స్వే 
"ల్యే తృతీయం స్టానమ్ ఇతి తుల్" తృ తీయే మార్లే దేవా పొసే వల ్లరిక్యర్థః 

ఇహ్టాది కారిణా మేవాయం సంఖ్యానియమ ఇతి ఫావం, 
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ద్విహయె కావుుతిర్నా స్త ధృష్టద్యుమ్న్నూదీనాం తు యోషిత్సురువ 
_వివషయ ద్వే అప్యాహాుతీ నన యథా చ త త్రావాుతిసంఖ్యానియ 
మానాదరో భవతి ఏవమన్య త్రావి భవిష్యతి, బలా కావ్యంత రే శైవ 
రేతన్చేకం గర్భం ధత్త ఇతి లోశే రూఢిః 

సూ ద ర్న నాచ్చు ౨౦, 
అపిచ చతురి ధే భూత గ్రామే జ రాయుజాండజన్వేద బోడి జల 

కణ స్వేద జో ద్భిజ్ఞయోరంత రేణై వ గ్రామ్య ధర ముత్చ_త్తిదర్శ్భనా దా 
వులిసంఖ్యానాదరో భవతి, ఏవమన్య తాపి భ విహ్యతి. నను తేపాం 
ఖల్వేషాం భూతానాం ్రీణ్యీవ వీజాని భవంతి “అండజం జీవజముద్శి 

రా కవన f° అ జ్ఞ మిత్య త్ర త్రవిధఏవ భూత గ్రాముక్ళూయ తే కథం చతుర్విధత ౦ 
భూత, గ్రామస్య సృతెజ్ఞాతమి త్వ త్ర చ్వ ట్రే 

దినా. విధిని షేధరూ పార్గద్వయే వాక్ళభేదస్సా గ్రదిత్వర్థృః అనియ మే స ్ భతినంవా 
దార్థం సూత్రం---స్యర్య తే౭పీతి, లాక్ళ తేజ నే నేతి లోకో భార తాదిరు క్ష$,ముఖ్యార్థ 
మ ప్య్రావనా బలా గేలి, 

౨౦. 'అండడాని చ జరాయుజాని చ స్వేదజాని చ ఉద్భిళ్ఞాని' చేతి శల్య 
వష్టం భేనేదం సూత్రం వ్యాచ ప్రే--అవీ వేతి. అన్య ఆపి అనిష్టాది కారిష్వి క్యర్థ?. 
అనయా [శుుత్యాచాతుర్విధ్యం కథము క్షం శ్రుత్యంత శే (4 గ్యో వేత్యవ ధారణవిరో థా 
దిలి శంకో తర లేన న్యూ తృమాద తే నన్ని త్యాది'నా. 

అవీ చ లోకే భారతాడొ (దోణధృష్టద్యుమ్నా దీనామ యోనిజత్వం సృర్య శే. 
తత్ర (దొణాదినాం యోవ్దాహుతి చేకా నాస్తి, ధృషద్యుమ్నా దీగాం యోన్మీ 
త్పురుషవివ యె చే ఆహులీన _స్తః ఇ త్య్బాహు తినంఖ్యానియ మో నాస్తి; నీవ 
మన్య తాపీలి భావః, 

కిం చ లోకే జరాయుజాండజ స్వేదజోద్భి శ్జేషు చతుర్విధ చేహేవు స్వేదజో 
ద్భిజ్ఞణూః శ్ర్రసుంవ్య_క్లినంయోగం వినై వోత్స త్తిదర్శ నాన్నా హు తిసంఖ్యానియమ 
తరం, ణం 

4 “వా 0 తి నను “తీ ణ్యేవ బీజాని భవ ని ఆండజం బీవజిముద్భిజ్ఞమ్ ఇతి శరీర లై విధ్య 
Vl కథం చాతుర్విధ్యమిళ్యత ఆవా 
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నూ. తృలయళ ప్టావరోధ స్స్పంళొ కజస్య ౨౧. 

“ అండజం జీవజము న్భిజ్ఞ "మిత్య త్ర త్ర తృల యేనోద్భిజ్టళ బే రై వ 

న్వేదజోపసం గృవాః కృతః వ వ్ర ల్వేతవ్వుః ఉభ యోూరవీ న్వేద బోద 

యూక్ఫూమ్యుదకో చ్చేద ప్ర వు భ వత్యస్య తుల్య త్వత్ . స్థావరోబ్భేదాత్తు 

విలతణొ జంగ మోద్బేద స్పత్య్వన్వ త్ర, స్వేద జోద్భిజ్జ యో ర్ఫేదవాదః 

ప్రత్యవిరోధః. 

సూ, సాభావ్యాపర్తిరుసపతేః, 99 

ఇప్లాది కారిణళ్చం ద, మసమాంగుహ్న తస్తీల్ యావత్సంపాతము 

షితాగ తతస్పానుశీయా అవరోహంతిత్యు క్రం, అథావరోహ ప్ర శారః 

౨౧. జీవజం జరాయుజం మనుష్యాద్కి భూమిముద్భిద్య జాయ లే వృమాదికం, 
ఉదకం ఖిత్వా జాయతే యూకాదిజంగమమిశి భేద సంకోకన్సే ్వదః--ఇతి తృత్రీ 
యాధికరణమ్. 

ఏవం పాపీనాం గత్యాగతీ విచార్య సంప్ర తీస్ట్రాది కారిణామ వరో హే విశేష 
మాహ-సాభా వ్యావ ర్లీరువవశ్తేరితి. .యథేతమ నేపంచేత్యు క్షరీత్యా యథాగతం 

హమాద్యభ్వానం పునర్నివర్తంతే, నివృత్తా శ్చానుశయిన; కర్గాం ల్మేదుక చేహాః 
9కాశం గతా9 ' ఆకాళసద్భశా భవంతి. ఆ కాశ సాద్భశ్యానంతరం పిండకృతాలి 

శ్రుత" “ఆండజం జీవజముఏ జ్ ఇత్య త, తృ తీయశబ్దేనో ద్భిజ్ఞళ బే నావ 

రోధః సంగ వా 8, సంకోక్షజస్య స్వేదజన్వ,. వృకూదిక్రం వృథివీముద్భిద్య జాయ లే, 

స్వేదజం తు జల ముద్భి ద్యే త్యు భ యోరవయ వార్థ త్యావిశేమా స్తే క్రనాస్య  సంగృవాః 

కృతః. న హ్యేతావశా చాతుర్విధ్యహోనిర్భవతి, స్థావరజంగమాత క ల్వేనోభయో 
కెదన్య దురవన్నావత్వాల్ . అతః అనిహ్లాదికారీణాం న చంద్రలోకస్యాప్తికి అవీ 

(J) 
తు ఇష్టాదికారిణామేవేతి సీ సీద్ధమ్, 

త. 
ఫూర్వం తృతీయం స్టానమిత్ | స్థానశబ్దన్య _మార్షద్వ యో క్ర మసామర్థ్యాత్ 

తృతీయమార్లో వల కక తము క్ష కన్, న తళ్లోహ భతి శు లె సాదృశ్యలతకత్వక్, 
తత్త మానాభానాదితి (వ (వ్రృత్యుదాహరణనంగ 'ల్యేదవ భావ. 

అత్మ ఫూర్వవమే భవతి త కేదఖ్యత్వవిద్థష నిద్ధాం తే గాణక్వసిద్ధిరితి ఫల 
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పరీత్యలతే. త త్రేయమవరోవ్యాకుతిర్భవతి “అక్షైతమేవాథ్యానం, 
పునర్నివర్త రంఠె య థతవూ కాళ మా కాళాద్యాయుం వాయు 

ర్బూత్యా ధూమోా భవతిధూమో భూత్వాజభ్రం ఛవత్యభ్రం 

భూతా. మేసో భవతి మేఘోభూత్యా ప్రవర్షతితి. తత్ర సంళ 
యః__కిమా కాళాదిస్త్వరూవ మే వావర్ 'హంతః వ్ర తిపద్యంతే క్షం 

నాకాశాదిసామ్మ్యమితి. త్ర లో ప్రాషవ్టం తావ దా కాళొదిస్వరూ ప మేవ 

వ్ర తీవద్యంతంతి. కుతః, వవ సంఖ శ్ర తిర్భవతి, పితరథాలతు ణాస్యాత్ . 

శుతిలతుణా విశయె చ శ్ ,రిర్నాపయ్యా న లక్షణా, తథాచ 

వాయమ్బాత్వా థూ మో వతి” ల్వేవమూ దీన్య క రాణి తత్స (యా 

పోవపతావాంజనే స్వ్వెనావక ల్పంలే, తస్తాదా కౌ ళాదిన్వరూ పాప తిరి త్యవం 

సూ త్మలింగోవహితా వాయు నేతస్తతళ్చ నీయమానా వాయుసమా భవంతి. సోజను 

శయూా నంఘో వాయున మో భూత్వా ధూమం గత న స్తత మో భవతి, ధూమసమో 

భూత్వా భ్రనమో భవతి. అపో బిగ ర్రీక్యభ్ర ౦. మేఘ భవతి-మేహలి సీంచతీతి 

వృషికరా మనుః తత్స మో భూత్వా వర్ష భారా ద్వారా వృథినీం వవిళ్య వ్రీహి 

యవాదిరూపో భవతీతి సిధ్ధాంకగత్యా  శ్రుత్యర్థః. ఫారో త్తరయు క్షిద్వయం 

నంశయబిజం మంతవ్యం, పూర్వక త్ర ా స్టర్వయమున్ల తృ తీయతో పక్తోర్యు క్షం స్థన 

శబ్దస్య మార్షలఖతీక త్వమి హా తు ధూమా భవత్యాది శు, లేర్వి కారస్వరూ పావత్తై ముఖ్య 

త్వాల్ సాదృళ్యావత్హిలమణాబిజం నా స్తీతి (వ, ళ్యు దావరణసంగతి2. శ్రుశే 

రు ఖ్యత్వం ఫలమితి ఫూర్వువత్$. అనుశయినాం 'హర్వనిజా కాశాదిన్వరూ పాప త్య 

యోగాల్తత్ కోతి సిద్ధాంతయతి_ నవమి త్యాదినా. సమానోభాొవో ధర్మా యస్య 

గ అ అ Cc వం ం గన న్ 

తద్భావస్సా భావ్యం సామ్యమితి సూ శ్ర వదార్థః, వవం హ్యూతడితి వీశద్భవన మేవం 

భేదం. ఫూర్వమిష్టాది కారిణో౭వరో వాంతీత్యు క్తమ్ ; ఆశ్ర, 'లేషానువరో హు ప్ప కారః 

చింళ్యతే. (శయ "తేహ్యువరో ; హా హక, లి8.-— అథే శైళమేవాభ్యానం పునర్నివర్త రంలే 

యాభేతమా కాశమాకాశాద్వాయుం వాయుర్భూత్వా ధూమో భవతి ధూమో 

భూత్వా, భం భపత్య భ్యం భూ త్వా మేఘోే భవతి మేఘో భూశ్వా ప్ర పవర్ష తి” ఇతి, 

తత, కిం 'స్వక్తాదవరోహంతో జీవా అకాశాదిన్వరూపం వ్రశిబద్యంతే, ఊత తత్సా 

మ్యమితి విశద, ఆ కాశాదిసరూపమితి త్రూర్వః వ్. సిద్ధాంకస్తు కసు---జీవానాం తే? 

ఆకా శాదిఖి; సాభావ్యావ త్తి! సమానో గావో రూపం యేషాం "లే సఖి చా? కద్భావః 
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పావే బ్రూము ఆకాశాదిసామ్యుం వృతివద్యంత ఇతి, చంద్రమండ లే 
యదమయం కరరముపభో గార్భ మారబ్బం తదువభోగత యే వత్తి వవిల 
యవానం సూశ్షృమా కాళనమం భవతి తతో వాయోర్వళ మేతి తతో 
ధూమాాదిభిస్సంవృచ్యత 9తి. తదేతదుచ్య తే “య థేతమా కాళాద్యా 
యుిమి త్యేవమాదినా. కుత ఏతత్ ఉవవ తః, ఏవం "బ్యాతదువ 
దే, నహ్యాన్య భావో ముఖ్య ఉవపద్య తే. ఆ కాళాదిస్వరూవ ప్రతి 

పతే చ వాయ్యాది క, మేణావరోవళో నోొపవద్యలే. విభుత్యాబ్చా కా 
శెన నిత్వసంబంధవ తాాన్న తత్సాదృశ్యాపత్తెరన్య_స్థత్సంబంధథో 
ఘశుత, శ్రుత్యసంభ వ చ లతీణాశ్త యణం న్యాయ్య మేవ, అత ఆకా 
కాదిరుల్య ఆవ త్తి రేవా శ్రా కాళాదిభావ పత్యువచర్వ తే. 

వె చతుర్థాధికరణమ్. 

సూ, నాలిచినెణ నిశేషాత్, ౨. 
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త త్రై కాశాది ప్రతిపత్తా చ్రౌగ్వీ)వ్యోది ప్ర తిప_క్లేర్భనతి విశయ 

గి 

నాదృశ్యయావ మేవో వవద్యశఇక్యర్థ అనుశయినానూ కాశాది భో నిర్ణమనాన్యథానుప 
వత్త్యాడావ్ సాదృశ్యలత్ ణే త్యావా_ ఆ కాళా దిస్వరూ సతి. సంయోగలవ్షణామా 
శం క్యాహ-___విభుత్వాదితి, భపత్మికు త్యా సంయోగల తణాయామనువాదస్సా్య్యా 
దిళ్యర్థః. వివిధభూక సామ్యుమవ రో హీ ఛవతీళ్వనునంధానా దె పరాగ్యమిత్యువసంవా 
రతి_-అళ ఇతి, ఇతి చళుర్థాధికరణమ్. 

౨3, నాతిచి నేణ-_ఊ క్షం సాదృశ్య మువజీవ్య లోశే గంత్రూణాం చిరాచిర 
గ తిదర్శ నాత్సంశయం వదక పూర్వపతీయతి..__క శ్రే త్యాదినా. అనియమాత్ కదా 
సాభావ్యం సాదృళ్యం తస్యావ త్రిః (సౌః కుత, ఉవవశ్తేః చంద్రలోకం గతానా 
నునుశయి నాం పవృ త్తఫలకర్య మీయ దర్శనజనితకో కాన్ని నా దహ్యామానమిదం శరీరం కర కాది వది్టలీయమానమా కా శసమం భవతీ తల్యేతదువవద్య తే. న వ్యాన్య స్యాన్యఫావో ముఖ్య ఉవపద్య తే. తసాళ్సాదృశ్య మేవ (వతివద్యంత ఇతి సిద్ధమ్. 

ఇం ఫూర్వమాకాళాదివు నర్షాం లేవు పూర్వవూర్వ సాదృ శ్యానంతరము క్తరో 
త్తర సాదృళ్యమిత్యు కమ్, తదుపజీ వ్యాన్యద్విచార్యత ఇతి ఉవబీవ్యో పజీవకభావసంగ త్యే 
దమాహా_.... 

అత్రవూర్వవకే  అధికారిణః సర్వత్ర త త్సాద్భృశళ్యపరిహా రార్థం కర్తవ్యస్య 
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కం దీర్ధం దీర్భం కాలం వూరషవూర్యసాద్భ శ్యెనావస్థాయో_త్తరో_త్తర 
సాద్భుళ్యం గచ్చంతి ఈ తాల్పమల్చమితి త త్రానియమో నియమకారిణ; 

ఇాస్తృస్వాఖావాది ల్యేవం స్రౌప్తఇదమాహ.నాతిచిశే జతి. అల్బ 

మల్చం కాలమా కాశాదిభా వెనానస్థాయ వర ప థా రాభిస్స్పహామాం 

భువమాపతంతి. కుత ఏతత్, విశేషదర్శనాత్. తథాహా చబ్రివ్యాదిభా 

వాప లైరనంతర 0 నిశినష్ట్రి' అతో వై ఖలు దుర్నిష్నవతర' మితి, 

త కార వక శ్ళాంద స్యా వ్ర క్రి యయా లుపో మంతవ్యః దుర్నిష్ప్రవత 

తరం దుర్ని ష్క్ల/మతరం దుఃఖతరమస్తాత ప్రవ్యూదిభా వాన్ని సృరణం 

భ వతత్వర్థః. తదత్ర, దుఃఖం నిష్ప )పతేనం ప్రకర్మయన్నూ ర్వేషం సుఖం 

నిష్స/పతనం దర్శయతి. సుఖదుఃఖతావి శే శప శ్వ్చాయం నిహ్ప్హ/పతనస్య 

కాలాల్చత్వదిర్హృత్వనిమి_ తృ తస్తిన్నవ ధా శరిరానిష్ప త్రెరువభో గా 

సంభ వాత్. తస్తాదీ( )వ్యాదిభా వావ త్రేః ప్రాగ ల్పెనైవ కా లేనావరోవా 

స్చా వ్టదితి. పిలి వంచమాధికరణమ్, 

చిద్విలంబేన యోన్యావ త్తికితి శ్రూరవకుఫలం, సిద్ధాంలేతు స్రీ ఫీ పీయవాదిభా వాదను 

శయినాం విలంబేన నిర్హమనమితి విశేషాదా కాశాదిభావాచ్చీ ఘృ ఘం సిర మఇ్షత్యవిలం'బేన 

యోన్యావర్తికిత్వనుసం ధానాకా రాగ్యదార్ల ్రమ్తి  వివేకః, నన్వాకాశాదివ్వను 

శోయినాం సుఖం (వీహియవాదిషు దు3ఖమి తి దుశ్శబ్దా ద్భాతి న చిరాచిరనిర్హమన 

మిత త అహా-నుఖదు; ఖ తావిశేషళ్చాయతమితి. అవధి! కాలః. 

ఇతి వంచమాటథికరణమ్, 

పృయత్నస్య గౌరవమ్, సిధ్ధాంతే తదర్ధం కర్తవ్య ప్రయక్నస్య క్వచిల్లాశువం. క్వళి 
దోరవమితి ఫలభేదః. తత్ర, కిం జీవ; చిరశాలమేప సాద్భ శ్యేనావస్థాయ అః 

సాదృశ్యం గచ్చతి, ఊతాలప్షమల్ప్నమితి విశయే, నియామకాభా వాత్ తనియను ఇట 

ఫూర్వః వవః, సిధ్ధాంశన్తు_జీవో నాతిచిశేణ అల్పమల్పం కొలముచా+కాశొడి 

వర్షాంతే! సాద్భ శ్యేనావస్థాయ వర్ష ధారాద్వారా పృథివీం వ్రవిశతి. కః పీ ప్రీహ్యాది 

భావావ త్త్యనంతరం 'ఆతో వై ఖలు దుర్నిష్పు )వతరక్' ఇతి విశేషాల్ కతః ప గార్వం 
నునిష్స పకరత్వం ప్ర, వ తీయతే. కత్స వ్రీవ్యాకాశాదొ జీవస్య వ్రతీయమానే నుఖ 
దుఖ చిరకాలావ్స్టానాల్ప కాలా పస్థాన భవతేకి న ముఖ్య; తదాసీం వినా 

స్థూలశరరం లింగళరీరమా శ్రే, ఇ నుఖదు;ఖోవభో గాసంభవాల్ , అతో వీ వ్రీహ్యోది వ, పే 

శాల్ ప్రూర్వమల్పమల్ప మేప కాలం త త్సాద్భ శ్యే నావస్థానమితి సిద్ధమ్. 
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అన్యాధిస్థి అష పూరషవదభిలా పాత్ , ౨౪. 

తసి సి న్నే వావరోఈో బా వవర్ష కా ణానంతరం పఠ్యోతే 'త హా వహీ 

యవా ఏషధిననస్పృతయ నీలమాషహో వతి జాయంతే వలి, వక్ర 

సంశయ, కిమసి న్నే వావథా స్థావరజా త్యావన్నాః స్థావరనుఖదు?ఫ 

భాబో౭నుశయినో భవంత్యాహోేనిరత్ "కేత్ర త్ర జ్ఞాంత రాధిష్టితేషం 

నన శరీరషు సం'శ్లెషమా శ్రీం గచ్చంతితి. కిం తావశ్చా9 ఇ వం స్థావర 

జాత్యాపన్నా _స్పత్సుఖదుః ఖఫాబోఒసుకయినో భవంలిలి కుత కక్, 

జ'నెరు ఖ్యా తోవ పు త్ర స శ్ఞవర భావస్య చ శుతిస్టృతో్యోరువభోగ 

స్ట్థానత్వ ప్రస్ g వళుహిం సాద యోగా చ్చేష్టాదేః కర్ణజాతస్యానిష్ట్ర oy 

౨౦, అ న్యాధిష్టి తోము పూర్వవదఖిలా పౌల్. | శుతిక్ళ మాదర్థ క్రమాచ్చాధి కరణా 

నాం క్రృమో బోధ్యః. ఇహభూమా వర్త ధారాద్వారావతితా స్పేషనుశయినో త్రీ 

వ్యాదిసా మ్యేన జాయంత ఇతి శ్రుత్యర్థః అర్ర Wn ఇతి కు లః పూర్వ్రా 
/ 5 ద y “ మాటే 9 జ _ కాశాదివర్తాంత సాద్భకొ స కేశ్చ సంశయమావా తి. అస్మిన్నవభా-పర్ష సాద్భ 

శ్యానంకరమిత్యర్థః: దుర్నిప్ప )సభరశ బైన చిరనిర్హ వనర కణోశా న యుక్తా దుఃఖేన 

నిర్హమనమితి ముఖ్యనంభ వాదిత్యాే వెవసంగ తా ఫూర్వవక్షయతి.-_కిం తావది త్య్యాదినా, 

అత్ర వూర్వవమె స్థావరత్వనివృ త్తయే౭.ధి కారిణాం యత్న గౌరవం, సిర్టాంలే ప్రీవ్యో 
\సంశ్లేషమాత్రం పర్రివార్తుం యశ్న లాఘవం చైరాగ్య భే వ్యం వేతి వివేక, నను దేహో 

WS దీవాసాం జన్య స్యాన్న స్వత, ధీ వ్రీహ్యాచేస్తు న దేహత్వమి శ్యతఅవా---స్థావరేతి, 

ణుమ శ్యేనసంయంతీ త్యాద్యా శ్రుతిః “శరీర 8 కర్త దోష మెర్యాలి స్థావరతాం 

ఎకి 'ఇళ్యాదిన్మ ఎలి: నను స్వర్చిణాం పా పాఫె వాత్క_థం -స్థారళ్వం ల తానా 

ఎళ్వితి. సోమాద్యుచ్చిస్టభవమీణనురా గ, హావాది శ భ్ఞార్థః క్ శృక్వర్థ హీంసా జేరకి హింసా 

పూర్వం _దుర్నిష్ప పశరశబ్దన్య చిర కాలావస్థ నందక శ్వడ వృకృశే 
స్థ్రదిభ వేన “జాయంతే ఇతి జీవజన్న శం శుశేః ము ఖ్యతర్షనం భవ ఇతె సృఠ్యాచా 

పారణసంగ ల్యేదమా హా 

అక, ఫూర్వవమే , వీ, హ్యోది జన, ని నో ముఖ్య రేప నుశయినాం తత్సరివోరా డమాధీ 

వీ వ 
Uy 

కారిణాధికం [వృ్యయతితవ్యమ్, సిర్ధాం శే త దీయసంసర్ష మాత్రం నిరాకర్తుం నాధికం 
జ య్ వఖ ల లి రి జాం ‘ —— చయ తితవ్యమ్ ఇతి ఫల భేధ్గః. త్రేస్లీ సీ న్నా వావర్ క ఇసొ స్రీ హిం వా పీషథివన 

స్పతయ న్తీలమాషా ఇతి జాయంతే. “ఇతి శూ యనే. తత్ర కిం ప్రీహ్యాదిభావేన 
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ఫలతో(వవ తైః తస్థానుఖ్య మే వెదమనుళయినాం వ్రీవ్యోదిజన్న, వ్యాది 

జన్మవత్ . యథా శ్య్యయోనిం వా నూకరయోనిం వా చండాల 
యోనిం వెళి ముఖ్య మేవానుళయినాం శ్యాదిజన్న తత్సుఖచఃఖాన్ని 

తం భవతి ఏవం ప్రి వ్యాది జన్హావీ త్యేవం ప్రాప్తే బ్రూమణఅనై ఏటైర 
ధిష్టి తేషు ్రీహ్యిదషు సంసర్షమా త్రీనునుళయినః ప్రతివద్యంతే న 
తత్పుఖదుఃఖ ఫా జో భ వంతి వూర(వత్ . యథా వాయుధూవమాది 
భెనవనో౭నుళయినాం తత్సం న్లేషమా్ర, మేవం ప్రవ్వోదిభావోఒవీ జాతి 
స్థావరైస్పంశ్లైమమా త్రం. కుతవత్రత్ , తద్వ దే వెవోవ్య భిలాపాత్ . 
౯2ఒఫిలావస్య తద్వద్శా వః కర్శ వ్యా పారమంత రేణ సంక ర్తనం, యథా 

నర్ష ణాం తేసు న కంచిత్క_ర, వ్యాపారం పరామృశ ల్యేవం 
వ్య్యాదిజన న్వవి. తనాన్నా స్ట త సుఖదుఃఖభ క్ట (మనుళయినాం, 
శ, తు సుఖదుఃఖభా_క్ష(నుభి వైతి ప రామృళతి త్ర కర 

వ్యాపారం రమణేయచరణాః కవూయచరణా ఇతి, అవీిచ ముఖ్యేఒను 
త్వ్వావిసామా స్యేన వవృ ర్న హాంన్యాది త్యాదిళా స్త్ర నిషిద్ధ త్వా కాలేణ దుం తా 
పూర్వ కారిత్వమవిరుద్దమితి సాంఖ్యాఅహు3. శృతోజత దీ వ్యాదిభావో౭.తిశయి 
నాంన జన్మరూప$ కర విశేషపరానుర్శం వినాడెత్రీ క్షక్వాల్ స్రారోషకా కాశాదిభా 
నవదితి సిధ్థాంతయతి ఏవం ప్వాప్పలఇత్యాదినా. ఫూర్వవదితి వదం దృష్టాంత త్వేన 
హళ్వంళ ల్వెన చ వ్యాఖ్యాశం, యద్మశ్ర (ప్రకరణ కర విశేషసరామర్శపూర్వక 
ముచ్య త తజ్ఞస్థతి వ్యతి రేకద్భషైంళమ ప్యాహ--య క్ర త్వితి. అవిచ “యో యో 
హ్యాన్నమ త్ర యో రేఠస్త్రైయాం సీంచతి తద్యూయ వవ భవలీితి వాక్య శే వే 

వ్రీన్యోదిమ (స నిష్టానుళశయిసంఘ స్యాన్న ద్వారా రెతస్సిక్సు మవ యోగ శు సత; న్ 
నథాఒ౬నువవత్త్యాఒవీ జన్మ శుతిర్నము ఖ్యే త్యాహ -___అవీ వే త్యాదినా. వ్ర 

ఇ గా రి జలా లన జీవానాం జని శృ తిః, ముఖ్య్యా, ఉక బీవాంతరేణాధిష్టి ల వ్రీవ్యోడా సంసర్హమ్మా క్రై 
మితి విశయే, ముఖ్లేలి వూర్వః వత$, సీభాంశస్తు--అనై ్యర్జీవెరధిష్టి తే వ వ్యూడా 
సంసర్ద మాత,మనుశయినాం భవతి. కుతః ఫూర్వవదఖిలా పాల్ యథా కాశాదివర్షాంతే 
మ్ కర వరామర్శమంత రే క్రైవ (వ, పెళశడా క్త; ;. వవం ప్ర, హ్యేదిష్వువీ కర వరామర్శం 

వివైవ (ద, వేశాఖిలా పాల్, అతః కర్త పరామర్మాభావాణ్ న వ్రీహ్మాదిషు అను 
శయినాం నుఖదధు? ఖభో క్ష త్వమ్. యత్ర తు కద్భో క శ్వం త్ర కర పరామర్శ 



744... రత్నవ్రభాభూషితే కాంకరబ్రహనూత్రభామ్యే (అ. ౩. 

వ వ యని ల మలక క | శయినాం ప్ర హ్యాదిజన నీ ద్రివ్యాదిషం లూయమా నేషుఖండ్య మా నేష 

భజ్యమా నేషు పచ్వమా నేషు భవ్యమాణేషు చ తదభిమానినోఒను 
కొయినః ప్రవనేయు, యో హీ జీవో య చృరీరమభిమన్య తే స తన్మీ౯ 
5 గ ఇట అగ వ ఆం ల ఇ తి వీడ్యమానే పృవసతితి ద్రనీద్ధమి తత్ర వ్యూదీభావార్రే తన్చిగ్శా 

వో౭నుళయినాం నాఖీల మ్యెత, అతస్సంసక్టమా త్ర మనుళ యినామన్యా 
బద యనం మెద గ ణి ఆస 0 ల ధిష్టి తేషు వ్రీవ్యూదిషు భవతి. ఏతేన జ నెర్ముఖ్యార్ధత్వం వతిబ్రూయాత్ , 

ఉపభా గజ్థానత్వ్యం చ స్థావర భావస్య. నచ వయ మువభోగస్థానత్వం 
స్థానరభావ స్యావజానీమ హే, భవత్వ న్వేపాం జంతూనామపుణ్యసామ 
యర నై నర భెవముపగ తానా మెతదువభోగస్థానమ్, చంద్రమస_స్థ్వ్య 
వరోహంతోఒనుళయినో న స్థావర భావముపభుంజత ఇత్యాచక్ష హా, 

సూ, అళుద్ధమితి చెన్న శబ్లాల్, 9%, 
యత్సునరు క్షం పశుహొంసా ది యో 7 ద శుద్ధ మా+ధ్వరికం కర్త 

నిస్ట్రమవపి ఫలమవకల్పత ఇత్ఫతో' ముఖ్య మేవెవానుశోయినాం 
1 జన్నాస్తు, తత్త నీ కల్పనాఒ-నర్ధి కత తత్పర్మిహ్రి'య లే, న 

స్త్ర బాతు త్యద్ధ రాధర్మవిజ్ఞానస్య. అయం ధర్మొ౬యమథధర ఇతి శాస్త్ర 
"మేవ విజ్ఞాన కారణమలళీం దియతా( త్త్యయోరనియత చేళ కాలనిమి త్త 
త్యాచ్చ. యనికా దేశే కాలే నిమత్తే చ యో ధరో౭నుక్నీయతే జాలీ ఆలి ఆశ్ర అ 

మ 
యు 

ద్ 

బావ చేవానానే దెహినాము కాం తేరవశ్యంభా వాదే తన్చీన్యోనో న స్యాదిత్యర్థ 8 

వనలేనేలి. ఉశ్త్మనుమా నార్థావ త్తిఖ్యాం. జాయ తఖలి (త, లేరు ఖ్యార్థ శ్వమను శయిఫోగా 
యశనతషం ద్రీ వ్యోదేః ృశియా యాది శ్యర్ణః, నను ్రీవ్యో చేరో గాయ తన త్వానంగీ 
కానే వూరోపక్షశుతిస ఫిప్రనిద్ధిబాధ ఇత్యతఅహా ___నవేతి. 

౨౫ వైదికం కరానుదం న భవతి శాన విపిాతతాందిలి నూ. ఆరం వవంచ యరి=అయం భర్య ఇళ్యానా. కతా జేశ్తతన యిల పక rn 
కృళమగ్ని హో తం ధరో భవతి స నీవాశుచిజేశే మధ్య రాల, మరణాదినిమిశ్తే 
రమణీయచరణా; ఇత్యాదిగా దృశ్యతే. తస్తాజ్ఞన్ని శు తిః సంసర్లమ్మా తాఖి పాయా 
న ముఖ్యా ఇతి సిద్ధమ్. 

నను బో తిష్టోమాదికం కర్త వశుహింసాది యో గా దశుద్ధమ్ ; త ల్క్కారిణామను 
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స వన దేశ కాలనిమి త్యంత రెష్వధర్యా భవతి తేన న శాస్తాద్భ లే థశ్తా 

విషయం విజ్ఞానం కస్య చిద_స్తి . శౌస్తాచ్చ పీంసానుగృహో హోచ్యాత్త న 

జోోతిష్టోమో భర్త ప్రత్వవథారితు స థమళుద్ధ ఏతి ఫోక్యతే వ క్షుమ్. 

నను *న హింస్యాత్సర్యాభూ తానీ” త్ కాస్త మేవ భూతవిషయాం హౌం 

సామధర బ్రతేషేవగ మయ తి, బాథమ్, ఉత్సర్దస్తు స్క అవవాదః “అగ్నీ 

పోమాయం వశుమాలశే' తేతి ఉత్సన్గాపవాద యోళ్చ వ్యవస్థిత విషయ 

త్వమ్, త స్థాద్విశుద్ధం వైదికం కర కిషన న్రుయమానత్య్వాదనింద్య 
శ యు 

మాన త్వాచ్చ. తేన న తస్య ప్రతిరూపం ఫలం జూతిస్థావరత్వమ్. | నచ 

ఇ్యూదిజన్న వద పి చ్రిహ్యాదిజన, భవి అనుస తద్ధి కవూయచరణానధి 

కృతొ్యళ్య లే, నైవమిహ నై శేషి 

ద 3 

64 కళ్ళ్చెరధి నారో స్రీ అతళ్చం ద్ర ద 

సలాత్ స వీితానావనునుశయినాం వృివ్యాదిసం శేషమా తం తద్నావః 
థి ష్ ౮ (7 బ్బ 

కృతస్సన్న ధరో భవతీతి సిర్త యశ్యాాసై )కసాధ్య ఇత్యర్థః. తత; కీం శత్రావాశా స్తా 

చ్చేతి, నను “యా హింసా నాఒధర్య "ఇత్యుత్సర్ల స్య విశేషవిధినా ఛొధోక్ర నో 

యూ క్తః నాఖిదరేదితి నిషిద్ధ శ్యేనస్య . ప్రదహిర్థత్వవన్ని పిద్ధహింసా దేరవి క్ర క శూవకాం 

క త్వావీరో థాదితి కత్రాహ-__ఉళ్సర్షాపవాదయోరితి. అయవమర్థః శామ్మే కర్శణి 

సర్వ కృ కరణాంశే రాగతః ప్కవృ ర్తి గిర జ్రేహు విధిత ఇతి స్థితి. ధాన శ్వశాఖ్యే 

కరణి నివి ద్థైఒపి రాగ ప్రాబహ్యత్ సపృవృ శ్రిస్స్యాల్ క్రశ్వంగహి హింసాదౌ' తు విధిత 

వ్వ [మువృ త్తిర్వాచ్యా, స చ విధిర్య ద్యుక్సర్ల, పా వ్పమనర్గ హెతుత్వం న రాశాక కర కరి 

ప్రవర న స్యాత్, వ్రవర్షక ల్వేవాఒనర్థాయ స్యాత్, అత" నిరవకా విధి! 

సావ కాశముక్చర్ణ మవిహితహింసాదిమ స్టే వయతీతి. ఇదం చ ని షేధశాస్తస్య హింసా 

ఆ్వాదిసామా న్యేన పవృ క్తిమంగీకృతో క్షం, వస్తుత స్తస్య రాగ ప్రా వ్రహింసావిషయ 

త్వావై పధహింసాయామ ప్రవృత్తే ర్నాశుద్ధక్వళం కావ కాళ ఇతి దృష్తువ్యం, సలి 

రూపం దుఃఖరూవం తస్య ఫలం నీవి యోజనా, 

శయినాం వీ వ్రీహ్యోదిస్టావరేమ దుఃఖానుభ వార్థం ముఖ్యమేవ జనా ప్రిషతిచేత్ , న; 

శబ్రాల్ విధిశా సా సాల్ అగ్నిష్టోమా డెర్షర్శ త్వేనావగత త్వాల్ న్ దుఃఖ హాశుత్వ 

మిశ్య్వర్థః.. 
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740. రత్నవ్రభాభూపిత శాంకరబ్రహానూ 

సూ, ేతస్పిగ్యూగ్ ఒథ. కై, 

ప్తతళ్చ వ్రీహ్వాదిసంశ్రేషమా త్రం త దావో యళత్కారణం 

వ్రీవ్యాదిఖావస్యానంతర మనుళ యినాం చెతన్సీగ్భావ ఆమ్నా య 

తేయూా యోహ్యన్నమ యో రెతస్పించలతి తద్భూయవఏవ భవతీతి 

న చాక్రముఖ్యో నేతన్సీ గ్భ్బావస్పంభ వతి. చిరజాతో హీ ప్ర్తాప్తయా 

వనో 'రెతన్సిగృవతి కథమి వానువచరితం తద్భావమద్యమానాన్నాను 

గతో౭నుశయీ ప్రతివద్యేత. తత్ర తావదవళ్యం "రేతస్పిన్యోగ ఏవ 

శేతన్చి గ్భావోఒభ్యుపగంతవ్యః. తద్వదీష్ష విది భావ 2 పి చ్రీవ్యోది 

"యోగ ఏ వేత్యవిరోధః 

సూ యో నెళ్చరీరమ్. ౨౭, 

అథ శెతన్సీ గ్బానానంతవం యోనా నిషి స్తే రేతనీ మూ నేరథధి 

౨౬ ఇహ వ్రీవ్యోదిభావే కళ్చిదధికి 8 కర్మపరామర్శో నా స్తీత్యు క్షం. అథ 

చ్రీవ్యోదిభాజానంకరం  శేకన్సిగ్భావశ్రు గతః. శృ త్రాన్న స్థానుశయినో కేత స్పేక 

కర్తృ క్వాయోగాద్యోగమాక్రం వాచ్యం, తద్వదువక మే2-పి యోగవీచా స్టైయః 

అన్యథోవ క, మోవసంహారయోక్వరో ధస్సా దితి మతో క్షమిశ్యవిరోధ ఇతి 

9౭. యో చేశ్ళరీర శు కేర్న చ్రీవ్యోది శరీరత్వమనుళయినామితి సూత్రార్థః 

కిం చ 

ఆధ, ప్రీహ్మాదిభావానంతరకమ్ అనుశయినాం “రేతః సీఖ్బతి ఇతి ₹శేతః 

క్ , తద్యోన; తద్భావ$ “యో నేక వీళ్చువి కభ్ఫూయ వివ భవతి” ఇతి శ్రుత 

వామ్నాయ శే. న పహ్యూత్రానుశయి నాం రేతః సీగ్భావో ముఖ్యః సంభవలి, ఇదానీం 

పురుషం (వవిష్టల్వేన ఆ పా, వపయావన త్వాల్ , అత; తద్భావ। తత్సంనర్లో వాచ్యః, 

స్రదావపి సంసర్ష వీవృ అకాళాదావపి సంసర్హనై సావావగత ల్వేన సందంశ 

నను అనుశయినాం సర్వత, సంనర్ద నై ్యృవాంగకాశే ముఖ్యం జన్మ కాష్టపీ న 

స్యాదితృత ఆహా 

యోనౌ శేకసి నిషిశ్తే శకః, నుఖదుఃకోవభేగ యోగ్యం కర్లో పార్టికం శరీ 
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శరిరమనుశయినా మనుశయఫలోవభో గాయ జాయతబత్యాహ 
శాస్త్రం “తద్వఇహ రమణయ చరణాల త్యాది, తేస్థాదవ్యవగమ్య తే 

నావరో హే వ్రీవ్య్వోదిఖావావస రే తిచ్చరరత్య మేవ సుఖదుఃఖాన్వితం 
Os pan I య న్. భవతీతి, తస్యాద్వ )వోదిసంసైషమా త్రమనుళయినాం తేజ్జన్తెతి సీద్ధమ్. 

రితి షష్టాధికరణమ్. 

దితి ప్రీమచ్చారీరకమిామాంసాభా మ్యే ప్రమద్దోవిందవూజ్య 

పాద శిష్య శ్రిశ్ంకరభ గన త్చాదకృలత" తృతయస్యా థఛ్యాయస్య 

వ్రథమః వాద;, 

వీవం కర్మిణాం గ త్యాగతినంసారో దుర్వార ఇత్యనుసంధానాత్ క్ర 

గ్వం తత్త ఏళ్లైన సాధనం సెద్ధమిలి 'పాదార్థమువసంవా రతి. ఇతి సిద్ధమితి, 

ఇలె వష్టా ధిక రణమ్. 

ఇలి శ్రీనుత్సరమహాంసవరి వాజకాచార్య శ్రీ గోవిందానంద భగవ త్చాదకృతో 
శారీరక మీమాంసాచ్యా ఖ్యాయాం భామ్యరశ్న వ, భాయాం 

తృ తీయా థ్యాయన్య (సృథమః పాదం 

రమ్ అనుశయినాం జాయత ఇతి “రమణీయ చరణా;” ఇ త్యాదిశా స్పృమాహ, తస 
అర్య = 

జ (Gj a 
ద్రాహాణాదియో చా పెవ అనుశయినాం ముఖ్యం డజన్ల న వ్రీవ్యోదావితి గత్వాగ తివి వేం 

కృతం వ రాగ్గం జూనసాధనమత్ననవద్నమ్. లం వైరాగ్యం జ్ఞుననాధన మిత్యనవద్య 
అయాం అస అడు వ్ ఇల — ఇలి శీబహసూ కతవృత్తై (బృహతీ శ్ర వవ, కాళి కాయాం 

తృతీయా ధ్యాయస్య వ్రమః పాదః 



ఓం 
శ్రీమర్రత్నత్రళాభూ వి 

ఇ 0౮? కాంకర బ్రహ్మా! సూ త్రై ఛావ్యక్ 

తృ యాం భ్యాయస్య దిగతీయః వాదః, 

సూ, సంగ సృష్ట రాహ పొ ౧ 

అతి కాంలో పాదే పంచాగ్నీ విద్యానుదాహృత్య జీవస 

సంసార గతి ప్ర భేదః పృపంచిక్కః, ప్రిదానీం నై ఫ్రవావస్థా ఖేదః వవ 

చ్వలే. క్రదమామనంతి 'న యత్ర వ వ్రన్వపితొత్యువ శృమ్య *నత 

రథానరథయోాగా న వంథానో భవాంత్యథ ర థాక రథ యోూగెక౯ా వథః 

సృజ తోం త్యాది. తత్ర సంశయక్కి కిం వృబొధ వవ స్వ స్నెఒవ్ పార 

Gers 

వు 

౧. సం ్యసృష్టిరాహహి. ఉక్తవై రాగ్య్భనాధ్య స్తత్త ఏం వదార్గవి వేకో బా క్యార్ధీ 

క్షైనసాధనమస్మి క పాటే నిరూవ్యకలతి పాదయోర్డే తు సాధ్యభావనంగ తిమాహ. 

అతిక్రాంతఇతి. సాధనవిచార త్వా దే వాన్య పాదస్యా౭సి న్న ధ్యాయే సంగతి, అస్తి క్ 

ళ్ ర్ కం బా బశ J పాదే “న స్థానతో ఒపీ త్యతః స్రాగుజ్దేశ్వ ల్వెన ప్రథమం జిజ్ఞూసిశ త్వంపదార్థమవస్థా 

ద్వారా వివిచ్చ తదారభ్యా పాదనమా స్పేర్వి భేయతళ్చ దార్భవి వెకః. తత్త పూర్వం 

నత్యాగతిచింతయా  జాగ్రదవస్థా నిరూవితా తదనన్వరభావినీం సస్టప్నా వస్థాం 
శ్రుత్యుక్తాం విషయి+కృత్య తల్ ర్ర్న్వ కే బ్న రథాది సృషమ న్తే్త సదఫాపో శేశ్చ నంఛ 

యం వదన్బూర్వవతీనూ త్రం యోజయతి---తత, సంశయణఇ త్యాదినా. న్వష్నరథా 

ఇక్టం గత్యాగతినిరూవణేోన కర ర ఫలేభ్యో విర క్షన్ట మహావా క్యార్గజ్ఞు నాయ 

త్ర శృ్వంవదార్థావని నాచే కోభ్యలే ఇతి హూతుహే వాతుముద్భావసంగ త్యా ద లీయః 

పాద ఆరభ్య తే. తత్త వూర్వం గత్యాగతిచింతయా జాగ దవస్థా నియాకిశా; శద 

శు స స \ నీ నో నిరూవయితుమ్ద నంతరం తం పదార్థన్య స్వయంజ్యోతిష్ట్వాసీద్ధయే స్వ స్నా వస్థాం 

పౌదాంతరత్వాదవ్యవహి తాధికరణేనాబ్య న సంగత్యేషొా. అక్క శ్రార్వ్ష 
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మారి! సృష్టిరాహో న్వీన్యాయామయిీతి. తృత్ర తావత్ వ్రశీవద్య తే 

సం ధే తథ్యరూపా నృష్టరితి. సంధ్యమితి స్వవ్నస్థానమాచ స్టే, దే 

వ్ర యోగదర్శనాత్ “సంధస్టం తృతీయం స్వన్నస్టాన మితి. ద్వయోర్లో 

క స్థాన యో! వప్రబోభసం ప్ర సాదస్థాన యో ర్వా సంభొా భవలెతి సంధ్యం 

తన్పి౯సం భ్యే స్థానే తథ్యరూవైవ సృష్టిర్భృవితుమర్ష్హతి. కుతక యతః 

వమాణభూ తా శతి రేవమాహ “అథ ర థా న్సృథ యోగాన్సథస్స 

జతే” ఇక్యాద్యా. స హీ క లీ చోవసంపహో రా దేవ మేవాగమ్యతే. 

దయో జాగుద థాదివత్. వ్యావహారికసత్తాకా ఊళ శు క్షిరజకవల్ ప్రానీతికా 

ఇతి సంఛయార్థ 8, ఆరంఛణాధికర చే పంచన పారమార్థికశ్వని షే ధాదితి మంత 
wy 

వ్యం. అత్ర ఫూర్వవమే జాగ్రద్వల్ స్వష్నాజ్జీవన్య వివేకానిద్ధి, సిద్ధాంత 

ప్రాతీతికద్భశ్ళ సాకీ తయా ఏవేకాల్ స్వయంజ్యోతిస్ట్ర ప్షనిద్ధిరితిఫలం. ముమూూర్దో $ 

సశక్వేం ది యోవసంహా రా బెతల్లో కానను భ్ వే నతి వాననామ్మాల్రేణ ఇనుం లోకం 

స రతః కర్మ బలాద్ధ ఎదయీ మానసవరలోకస్సూ ర్రిరూవ స్వపిస్న్ భవతి, సో౭యం 

లోకదష్షియసంథా భవతీతి సంధీన్న సవ్న$. తథాచ శ్రుతిః “శని క్ సంభ్యే స్థానే 

తిష్ట్రన్నే కే ఉభే స్థానే పశ్యతీదం చ వరలోకస్థానం ఇ తి ఆయం న్వవ్న౩ః కాదాచిక్కః 

ఇత్యరుచ్యా నిళ్యన్వవ్న స్వ (వ బోధనం, వ,సాదసంధిభవత్వము కం, అన్యే తు మర 

చతు రాద్యజన్యరూ పాదిసామో త్కారవ త్త వం వరలోకలతణం, దెవచతు రాద్య 

_ జన్యతద్వ త్త ఇం మర సిలోకలతీణం చ స్వప్నే ఇ స్ల్తీతి లమణతో లోక్రద్యయ స్పర్శి 

తాల్ నిత్వస్వవ్న నై నీవ లోక ద్వయనంధ్యత్వం శ్రామద్వయస్పర్శిమార్చ స్య తత్సంధ్య 

త్వవదితి వ్యాచవ్ లే, న శేవలం శ్రుత్యా స్వ ష్నార్థా నాం వ్యావవోరిక నక్యత్వం 

కింతు నక ర్త క త్వాదపీ త్యాహా---నహిక శ్రేతి. 

వే, వ్యావవారికన్వ స్నా వస్థాతో జీవస్య వృథ కారణా యోగాల్ న్వయంజ్యోో 

సిద్ధికి సిద్ధాంత తద్యోగా క్త ల్సిద్దిం తి ఫల భేద. నీవం హి న్వవ్నవధథి 

క్రూయి లే-_-అథ రథానృథ యో గాన్సథ? సృజతే ఇతి. తత్ర కం స్వమ్నస్య 

వ్యావవోరికీ, డత మాయామా త మితి నంజేహే, ఫూర్వ। పత$---సం ఛే దగ, 

త్భుషుప్త్యోః సంథా భవే స్వస్నే సృష్టిః వ్యావహాశ్యేవ హీ యస్తాత్ “అథ 

_ రథాన్ ,..” ఇత్యాదికా శ్రుతి లేవమావాః 
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సూ, నిర్ధాతారం చై "5 పుతొదయశ్ళ. _ 
అవి మైన శాఖనోఒనీ న్నేవ సం థె స్థానే 'కావమూనాం నిర్థా తా 

రమాశ్తినమామనంతి 'య వవ సుప్తేషు జాగర్తి కామం కామం ఫ్రరు 
పో నిర్మిమాణబంతి. వుత్రాదయళ్ళ్చ తత్స కామా అభిపేయంతే 
కామ్యంతప్తతి. నను కామశబ్లేనేచ్చావిశేషా ఏవో చ్యేరన్నిలత్య న 
“౪ తాయుసః పు త్ర పౌ త్రా౯ వృణీవ్వే'తి వకృత్వ “అంతే కామానాం 
క్యా కామభాజం కరోమితి వ్రృకృ తేషు తత్ర త్మత్ర పుత్రాదిషు కామ 
శొబ్బన్య ప్రయుక్షత్యాత్ . ప్రాజ్ఞం చైనం నిరాతారం వ్రకరణ వాక్య శే 
హూ భ్యాం పృతీమః ప్రాజ్జస్య పాదం ప్రకరణం “అన్య త్ర ధర్మాదన్య శ్రా 
ధర్షాదిత్యాది. తదిషయవవ చ వాక్య శేహో౭వీ “త చేవ శుక్రం తద్భ్ర 
హా తదేవామృతముచ్యతె. తన్నీ౯ లో కాళ్ళి ) తొస్స ర్వే తదు నాల్యేతి 
కశ్చన” ఇతి ప్రాజ్ఞక రృ కా చ సృష్టి సథ్వరూపా సమధిగతా జాగంి 
తాశ్రయా తథా స్వప్నా శ యావి సృష్టి ర్భవితుమర్షతి. తథా చ 
శ్రుతిః “అథో ఖల్వావుంన్షాగరిత జెళ ఏ వానై్వైప వతి యాని "హావ 

జాగ ర్పశ్వతి తాని సుష వ్హప్తతి స్వప్న జాగరిత యో; సమాన నాశ్ధి 

౨. కించ స్వ ్నార్థన్స త్యాః, ప్రాజ్ఞ నిర్మిత త్వాత్ , ఆకాశాదివదితి సూ శ్రార్థ 

మావ అపి చేశ్సాదినా. రూఢిమా శంక్య మక్ రణాన్ని రన్వతి-.-నన్వి త్యాదినా, 

యస్సు ్తేషు నిర్వా్య్యాపాశేషు. కరకోవం జాగర్తి తదేవ శుకం స్ట పృ కాశ 
త్యర్థః. స్వవ్నస్య జాగ దర్జ్ధ సమాన దేశ త్వ శు తేర భేదశ్రు లేళ్చ సత్య ల్వే తాత్పర్య 
) త్యాహా ---అథో ఖలాష్టహాురితి. 

వాన్లు 

కిం చ= 

ఏకే శాఖినో జీవవ త్తథా అస్తి న్నేవ స్వ్నే కామానాం నిరా తారమా శ్వ 
రమామనంతి “య విష సుప్తేషు జాగ ్ర్రి కామం కామం పురుషో సిరిమాణః" ఇతి. 
పుత్రాదయశ్చ తత్త కామా ఆభిధీయం లే కామ్యంత ఇతి. ఏవం చ స్వవ్ననృ్షిః 
వ్యావహారిక ఈశ్వరక ర్హ క త్వాణత్ వీ త్యాదివజ్ ___ ఇత్యనుమానమ నేన సూూల్తేణ 
నూ చిళక్, తస్తాల్ పూర్వ దావృాతశ్రుత్యా ఎతదనుమూనేన చ స్వప్నసృష్టః వ్యావ 
హోరికీతి సీద్ధమ్, 
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యతాం శ్రావయతి. తస్తాత్తథ్యరూవైవ సం వే సృష్టి రి త్యేవం ప్రావ్వే 

సూ, మూయామా త్రం త్తు కార్చనా 
( 

నభివ్య క్షస్వరూపత్యాల్, ౩. 
తుశోబ్దః వతం వ్యావ_ర్హయతి. నైతదస్సీ యదు. క్షం నం ధే 

సృష్టిః పారమార్థికీతి. మాయామయ్యేన సంధ్య సృష్టిర్న పరమూార 

గంధోఒవ్య స్థ. కుతే! కాెర్స్ననాభివ్య క్ర్షస్వరూవత్యాల్, నవా 

కాశ కన పరమార్థన స్తుధ రేణాభీన_క్షన్య రూపః, స్వవ్నః. కిం 
పునర త్ర కార్త ఎఎ శ్రీముఖీ వ్రేతం, దేశ కాలనిమి_త్తసంప త్తి బాధళ్చ, 
న హి పర మార్థవ స్తువిషయాణీ దేశ కాలమి తాన్య బాధళ్చ సన్నే 

సంభావ్యంతే. న తావత్ న్య వ్నే ర థాదీనాముచీతో దేశస్సంభ 
వతి న హి సంనృతే చేవాదేనే రథాదయో౭వకాళం లభేరకా. 

3. స్వవ్న రథభాదయ; ప్రాలితి కా జగద, థాదా క్స్ ప్రపామ్మ్నం వినా దృ 
ఆన్వెచ్చు క్రిరూ ప్యాదివదితి సిద్దాంతయతి-- తుళబ్దఇ త్యాది నా. చివ్తాతనిషఫ్టా ఒవిద్యా 
చిశ్త్వవచ్చే దేన జీవే౭ వి స్టితా రథాద్యాగ కారామాయే తనూ త భావ్యయోరుక్తా, మా 
యావిద్య యోర భేదజ్ఞావనార్థ 0 మాత్రవచేన తుసతి ప్ర మాతర్య బాధ్యత్వరాపస్య వ్యా 
వవారికనత్యత్వస్య నిరాన ఉక్తః. కార్త గ్రమత్ర, జాగ తియాక్స్ ప్పసామ గీ, తజ్ఞన్య 
త్వం పరమార్థ వస్తునో జా గృ దర్భన్య కార్యన్య ధర్మః సక్యత్వ వ్యాపకం, తదభా వంస్వ కే 
వివృణో తిన తావదిత్యాదినా. నంవృ తే నంకీన్లే. పశళ్వేతుం గంతుం, విపశ్యేతు 
మాగంతుం, (శ్రావయలి (ప్రబుద్గో జిన$. పార్య్వ్వస్థాక  వతీతిశేషు. వకకళ్స కషం 
యథా స్యాత్తథా యత్ర కాలే స్వష్షష్యయా వృత్తా చరతి తదా న్వశరీశే యనం 
చరతీత్యగ్థ 8 బహీరి వేతి. కులాయా చ్చే హోద్భ హారి వామృత అతా చరితా య్యత్ర 

— వీవం ఫూర్వవమే సీధ్ధాంత 8 

తు; ఫూర్వవక్షనిరాసార్థ 8. న్వమ్నసృష్షి! కుక్రీరూస్యవ న్యాయామా క్రమ్. కుత్ర 
కాత నానఖివ్య స్వరూవత్యాల్ న హి కాన్తేన్నెన ఇళ కాలాది సంవ త్త బాధ 
రూపపరమార్థ వస్తుధ ఆ అభివ్య క్రన్వరూవః స్వవ్న$ః అత్వ కాద్భశ ధ్తేశణానభివ్య క్త 
.నస్వరావత్వాత్ ప్రా భాసిక వవ స్వన్నః, యదుక్షమ్ అథ రథా నృథయో గాన్నథ; 
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స్వాదేతత్ , బహీ దేన్చేవోత్. స్వవ్నం ద్రష్యేతి దేళాంతరిత దృ వ్య 

గ్రహాణాత్ . దర్శయతి చ శ్రుతిోబహిదేస్చేవాత్ స్వవ్నం “బహిష్కు 
లాయావమృల గల గ స ఈయ తేమృతోయ త్ర త కామిమితి, స్ట్తి 

గతి ప్రత వయ ఖదళ్ళ్చ సానిప్కా_)ం లే జంత సానరజస్యమళ్ను వీ లేత, 

శేకుపచ్యులే, నహాసు సువ్టస S$ జంతో; తుణమా ప్రణ యోజన తాంత 

రతం దేశం పశ్యేతుం విపర్యేతుం చ తతస్సామర్థ్యం సంభావ్య తై. కచి 
చ్చ వ వృత్యాగ మనవర్షి తం స్వప్నం ఎ శావయతి కురుహ్వుహ మద్య స్ యా 

నోనిద ద్రయాఖివ్హుతః స్వ న్న్న దంచారొనభిగతశ్చాపి, డ్ ప్ర తబుద్ధ నేతి, 

గ్ జెడ పేయాత్ వంవాలేషు వ ప్రతిబు థ్యాత న తానసావభిగతతి 

కుకు మ్యెవ తు ప దృతిబుధ్య తె. యేన చాయం చేెహీన చేశాంత; రమళ్ను 

వానో మన్యతే తమనే పాక ప్టస్టై శయన దేశ వవ వళ్యంతి. యథా 
PPO మో సబ్బు వె వళ్యతి న తాని తథ్రాభూ 

వ భవంతి వరిథావంశ్సేత్ ప పశ్వ్యజ్ఞా ద్వ స స్తుభూ తమర్థమాకల 

a దర్శయతి చ శ్రుత అంతరేవ చేపా స్వప్నం స యై తక్ 

స్వష నయా చా కువ క్ర క్ర ము సశ రీ₹ే యథాకామం వరివ రకత. 

అతళ్చ శుత్యువవ త్తి వ్లివిరో థాద్బహాష్కులాయ శుతిక్లాణ వ్యాఖ్యా 

తవ్యా' బపిసరవ కులా యాదమృతశ్చరి త్యోతి యూ హి వనన్న వి ళరీలేన 
తేన వ యోజనం కరోతి స బహిారివ క రెరాద్భవలితి. స్థితిగతి ప్రత్యయ 

కామం య"ఖేష్టమాయ లే విహార తీక్యర్థః, గుణమాహ. యో హీతి. చేహాఖిమాన 
పీనత్వస కోన బహిస్ట్రవ కైవాస్థ్రో౭పి బహిరు కృష త్యర్థ 3. ఎవం సతి శ్రుతియు _క్రీభ సమంత 

1వ స్వే యు సతీక్యర్ణః వివ లంభో వి తమః, తాన్య జేశా భావముశ్త్యా కాలాభావ 

గహ కాళీ తి, అత్ర రాతి త్రినమయే=-2 శేతుమాలాదివర్షాంతనే వాసరో భవతీతి 

భారతవఇత్యు క్షమ్ 

నృజలే' ఇతి, తచ్చ “న తత్త రథా న రథయోగా న వంథానో భవంతి” ఇల్యేవ 
మాదికయా శ్రుతై స్ట్వ పరిన్ఫాతమ్. యచ్చానుమానము కమ్, తత్ర చిత దేశ కాలాది 
జన్యత్వము పాష హాత్వసిద్ధిశ్చ “నయం నిహత్య స్వయం నిర్తాయగ ం ఇత్యాదిగా 

శ్రుత్యంత శేణ న్వవ్నసృ స్టేః జీవకదర్హ ర్ర్భకత్వశ, వణాల్, ఆతేః స్వష్ననృష్టికి' ఖ్యేతి 
సరి. 
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ఛేదో౭_ వ్యేవం సతి విప్రలంథ ఏ వాభ్యువగ వ్యకి, నాలవిసంవాదో2వీ 

చ స్వన్న్నె భవతి రజన్య్యాం సుఖ వాసరం ఛారలే వై మన్య లె తథా 

నుహూూ_ర్రమా త్రవ_ర్సిని స్వవ్నే కడాచిదృవాూూక౯ వర్ష వూగానతివా 
బళ ల గణ యి ని 
హయలి, నీమితనవి చ్ స్య బ్నన బుద్ధయు కర్మణి వోచిశ్రాని 

విద్యం లే, కరణోవనంవో రాద్ధి నాస్య ర థాద్మగ హణాయ చక్షు రాద్ని 

సంతి ర థాదినిర్య_రృసె౭వి కుతో ఒస్య నిమేషమా ల్రెణ సామర్థ్యం దారు 

ణీవా, బాధ్యంలే చెలె రథాదయనస్న (వ్ష దృష్టాః వ్రబో ధే, స్థవ్నవవ 

వైలే. సులభబాథా భవంతి ఆద్యంతయోర్వ్య ్రిఖిచారదర్శనాత్ , 
రథోఒయమితి హీ కదాచిత్ 'స్వవ్నే నిర్ధారిత మణేన మనుష్యస్పంవ 
ద్య త్తే మనుహో్యోఒయమితి వా నిర్ధారితః శ ణేన వృతః, స్పష్టం చాఖభా 

వం రథాదీనాం స్యువ్నే శైానయతళి శాస్త్రం న తత్త రథా న రథ 

యోగా న వంథానో భవంతిత్యాది. తస్తాన్యాయామా త్రం స్వప్న 
దర్శనమ్. 

సూ. సూచకళ్చ హ్నిళు లెరాచక్ష లె చ 
తద్విదఃఓ ౪. 

మాయామా త్రత్యా త్తర్షా న కశ్చిత్ సష్న్న పరమార్థ గంధః 

ప్రతి, నేత్యుచ్య తే. సూచకళ్చ హీ స్వప్న భవతి భవిష్యత్“ స్పాధ్య 

సాధునోః, తథాపా శ్రూయ తేయదా కర్మసు కా'మ్యేషు స్త్రియం సన్న 

షు పశ రితి, సమృద్ధిం తత్త జానీయా త్తసీక్ స్వప్న నిదర్శనే”వితి. తా 

రో, వఫూర్వవమొనుమానానాం జాగ దర్భదృష్టాం లే క్ల పసామ్మ, గృీజన్యత్న 

మబాగయోగ్యత్వ్ష్టం 'చో పాధిరితి సూత, తాత్పర్యం, స్వప్నసృ భ్రాంతిమ్మాత్ర ల్వే 

కత్సూ చితోఇవ్యర్థస్సతోో న స్యాదితి శంకోత్తర ల్వేన సూశ్రాంశరం వ్యాచ పే 

మాయేత్యాదినా. మంత్రేణ దేవతాన్నుగ హేణౌవధిసేవయా "వా స్వష్నాః సత్య 

నను స్వప్నస్య మిథ్యాల్వే కత్పూ చితో ఇష్యర్థః సతో్య్ న స్యాదిత్యా 
శం క్యాహా 

స్వప్నే జాయమాన; స్ర్రీదర్శనాది? సత్య వీవు స చ సత్యన్య సాధ్వపాధు 
95 



754 రత్న, ప ఖాభూపి. లే, థాంకర బ్ర పూసూ త త్ర ఖామ్యే [అ. 3, 

“పరుషం కస్తం కృష్ప దంతం పశ గతి స వనం హంతి” త్వేనమాదిభిః స్వ 

వ్నె రచిరజీవిత్వమా పద్వత సతి ఎ్రానయలి, ఆచవ లె చ స్వప్నా థఛ్యా 

యనిదళకుంజరారోహ ణావ్ని స న్నే ధనాని ఖనయానాదిన్యథ న్యార్టిని” 

పతి మంత్ర దేవతా ద్రవ్యవిశే శేషనిమతాళ్ళ్చు కేచిత్ స్వప్నా స్స త్యార్థ 

గంధినో చవంలీతి మన్యంతే, తృత్రాపి భవతు నామ సూచ్య 

మానస్య వస్తునః సత్యత్వం, సూచకన్వ తు స్ర్రీదర్శనా చేర్చవ ల్యేవ 

వై తథ్యం 'బాధ్యమాన త్వాది త్య భి ప్రాయః, తస్థాదుపవన్నం స్వవ్న 

స్య మాయామాత్రత్వమ్. యదుక్తం “ఆహ హీితి తదేవం సతి 

భా క్రం . చా్టఖా్యాతీవ్యం, యభఖా. లాంగలం గ వాదీనుద్యహలీకతి 

'నిమి.త్తమా త్ర త్వా దేనముచ్య తె న తు వత్యతు మేవ లాంగలం 

గవాదేకున్యహతి ఏవం నిమి తమా త త్రేతా సుష్తో ర థాద్౯ సృజతే 

పా క -ర్లేతి చోచ్యకే నతువ ప్రత్యమమేవ సుష్లో రథాది౯ సృజతి. 

నిమి త్తత(ం తస్య ర థాదిపతిభాననిమి_త్త తమోద త్రాసాదిదర్శనాళ్ తన్ని 

మి త్రభూత యో; సుకృత దుస్కుతే యో! క్ర రృ ల్వే నేతి వ _కేన్యం. 

అవీచ జాగరితే విషయేం ద్రియసం "యో గా దాది త్యాది జబో్యోతిర్వ్యుతిక రా 

చ్చాత్మేనః స్వయం జ్యోతిస్ట సం దుర్వివెచనమితి తద్యివెచనాయ స స్నవ్నః 

ఉపన్న స్తు; తత్త యది రథాదినృష్టివచనం స శ్రుక్యా సీయెత తదా 

సూచకాశ్చేల్ స త్యాస్సు గరికష్టత అహ---లత్రావి భవతు నా మేతి. సక్యహర్ష 

హౌతోరపి శుక్తిరూ వృస్య సత్య త్వాదర్శనాదితి భావి. యథా కృషిద్వారా లాంగ 

లస్య గవాదిజీవననిమి త్తత్వం తథా స్వప్న భో క్తరదృష్టద్వారా స్వవ్నసృష్టినిమి త్తత్వం 
2)! కు లొ స “ఇళ న తు కుంభం వతి కుంభ కార స్యవ సాకూల్ సష్న కర త్వం సామ్మగ స్రభన 

బాఫయో రు కృత్యాని త్యాహ--యదుక్త్షమిత్యాదినా, తథా చ న్వప్నన్య సకం 

కళ్వేం ముఖ్యం నా స్తీతి ోత్వసిద్ధిరిలి భావః. శ్రుతి తాశ్సర్యవిరో భాచ్చ న 

స్వవ్నన్య నత్య లే త్యాహ---ఆవీవేతి. వ్యతికరః సంకరః, శ్రుత్యా తత్పరత యేత్యర్ణ 8 

వస్తునః సూచకో హాతు$. తథా హి==యదా కర్తను ను కామేష న్ర్రీయం 

స్వ స్పేవం పశ్ళతి, సమృద్ధిం త్ర డానీరమా జ్ * ఇశ్యాని శ్ర తేరవగమ్య తే. అవకశే 

చ స్వప్నా ఛ్యాయవిడః సభాసన సూచక త్వం స్వవ్నదర్శనస్య వస్తుతస్తు దర్శనస్య 
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సయం బో్యతిష్ట(ం న ని తం స్యాత్. తనా ద థాద్య భానవచన శు 

తా ర థాదిసృష్టివ చనం త్తు భతి వ్యాఖ్య యమ్ వశేన నిర్హంణ 
శ్రావణం వ్యాఖ్యాతమ్. యదప్ట్వు క్త కం “ప్రాజె 'మేనం నిర్తాతారమా 

వొనంతీ”తి ; తేదవ్వనత్ , తు త్వంత శే " “స్వయం విహత్య సయం నిర్తా 

యన్వెన భాసా సన బోర తిపా స్యవీ వీత్రీ”తి జేవవ్యా పార్ శ్ర, నణాత్ 
ద్రవహావీీయవష సుప్తేషు జొగ రీ వునిస్ధానువా దాజ్జివ ఏబాయం 

కామానాం నిరాశా సంకీ ర్వతే, తస్య తు చాక చ మేన టా 'తదేవ 
శుక్రం తద్భ/ వాతి జీవభావం వ్యావ ; 
“త్ర ర్త మసి” తౌాష్టదివదితి నబ హ్వ్మవ,కరణత్వం వి స్వేత న చాసాశిః 

స్ఫవ్నే౭ వీ ప్రాజ్ఞ వ్యాపారః ప్రతి షిధ్వ లె, కస్య సర్వేశ్వరణ్వాత్ సరా 
స్వప్వవస్థాస్వధిష్థాతృతో సవప ల్తే ల, పారమార్థిక స్తు నాయం సంధ్యా 

శ్రాయః సర్లో వియ దాదిసర్టనది ల్యే తావత్ బోతిపాద్యతే, న చ వియ 
చొదినర్షస్యో ప్యాత్యం తికం సత్యత్యమ స్ట్, వ,తిపాదితం హ్రీం “తదనన్య 

త్వమారంభ ణక స్టైది ఛభ్యూబిఇత్య త్ర త్ర నమ_స్తస్య ప్రపంచస్య మాయా 

మాతే తత్వమ్. ప్రా పాక్తు బ బృవ్రోత్తదర్శనాత్. వియచాదివ, వంచో వ్యనస్థీత 

జాగరి తాదవిశేఘోదితి భావః సలిశమాహా. గాద శేశక భార్త ల్వే నేత్యర్థ 3, 
ద్వితీయన్నూ తో క్ష ప్రాజ్ఞ కర్త క శ్వ హూతురకి స స్వస్నస్య కం శ్రుతిసిద్ధః ఊక ర్రౌజ్ఞిన్య 
నక్వేశ్వరత్నాప్సద్దల | నద ఇత్యాహ-యదప్యు క్రమిశ్యాది నా. స్వయం వివాత్య 

శా ర్రక్రనాం నే పం కృత స్వయం వాననయా చేవూం సిర్తాయ, స్వేన భాసా 

స్వయబుద్ధివృత్తా సా స్వేన జ్యూతిపూ స్వరూపవైతన్యేన చ గ్వవ్నమునుధవశీ శ్యర్థ న 
కేవలం బృహదారణ్య కే జీవస్ట స్వవ్నక ర్షృశ్వం శ్రు శుతం కింతు కారశే౭పీ శాప... 

ఇహావీతి. జీవో కా బ్రృహ్మృవ,కరణవిరోధ ఇత్యత ఆనా కన్య తిషలి. వీవం హౌలో 

శు) తిసిద్ధక్వం నిరస _డిపతీయమంగీకరోతి న చా సాఫీరితి. తర్హి హాత్రుసిద్ధ 
క నతగత(మిత్యాశంక్న నత్వత హో రిక హారమాశి క వెలి స్స ఏష న్య నల్యళ్వమి తాళం ఫీ సత్వం వ్యావ 0 ర 0 

వికల్ప వ్యవవారకాలే బాధదర్శనాన్నాద్య _ఇత్యాహ-- పారమార్థిక స్త్ర్వతి, 

ద్వితీయే దృష్టాంశన్య సాధ్య వై కల్యమిత్యాహ---న వేతి. కస్తరి ర స్వవ్నన్య జా గతో 

విఢేమో౭. శ్ కథ్యతే ఇ త్యాశంక్య ప్రాతి ఫొసికత్వ సిళ్యాహ -ప్రానతి. 

స్త్రాదృర్థరూషిళ శే అషన అసత్వల్వేఒవఏ ను రూ ప్యజ్ఞాన న్య సత్యహర్షాదిజనకత్వవల్ 

సక్యశుభాది సూచక త్వమవిరుద్ధక్ ఇతి భావః, 
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రూపో భవతి, సంథ్యాశకోయస్తు వ్రవంచః వ్రృతిదినం బాధ్యత సత్య 

తో వె శేషికమిదం సంధస్టస్య మాయామా త్ర, త్యముదితమ్., 

అస అగ కారి 9 సూ. పరాభిఖె నాత్తు తిరోహితం తతో 

ప్యాస్య బంధ విపర్యయా.౫. 

అథాపీ స్యాత్ పరనై్యైవ ఆ'వదాత్మనోఒంశ్ జీవోఒన్నేరిన 
విస్ఫులింగః, . తే క్రైవం సతి యధాగ్ని విషులింగ యోస్సమా నే దహాన 
పృకాళనశ_ి భవతః ఏవం జీవేళ(రయోరపి జ్ఞ్ననెళ (ర్య్టశో క్రై తతశ్చ 

జీవసై ్యాళ్యర్యవళాత్ _ సాంకల్సికీ స్వవ్నే రథాదిసృష్టిర్భవిమ్యలితి, 
అతోచ్య కే. సత్యవీ జీ వేళ్టర యారంశాంశిభావే పృత్టతు మేన జీవ 
త్ అ | అంక ది న్న a నే స్యెళ గర వివరితధర్మత్వం, కీం పునర్ణివ విశ్ షరసమానధభర్శ్మత(ం నగి 

వన నా_ప్హి విద్భమానమవితు త త్పిరోహాతం, అవి ద్యాదివ్యన థానాత్ 

తత్పున_స్తిరోహితం సత్ పర మేశ్వరమఖి థధ్యాయతో యతమానస్య 

జంత ర్విధూత థ్యాంతస్య తిమిర తిరస్క లేన దృక_క్షిరె "షధవిర్యా 

౫. పూర్వం క్ల్ప్తసామ్యన్యభావాల్ న్వప్వ్నై మాయేత్యు క్షమయు క్షం సత్య 
సంకల్పమా, త్రై ణావీ నత్యనృష్రిసంభ వాదితి శంకాం కృత్వా వరవారక సూత్రం వాచ 

వైే-అథాపి స్యాది త్యాదినా.సత్యసంక ల్పన్య హి నంకల్చొత్చ ఎష్తో నత్యా భవతి జీవ 

కృ క్వనళ్యేసంకల్పత్వ్టం ప్రతృతీమితి పరివారార్థః, తర్హి విరుద్ధధర్హ్య వత్తా జీవ స్యేశ్వ 

త్వం నా స్టే చేతి శంకలే--కమితి, నా స్తీతి న కిం త్వావృతమ స్త్రీ, తత్పునరీశ్వర 

వ,సాదాళ్ కస్య చిద్వ్య్వబ్బతే ఇత్యావహాన నా స్తీతి, విధూత ధ్వాంతన్య నిష్పా 

పస్య నంసీద్ధ స్యాణిమాదివిశిష్ట స్వేత్యర్థః. బి, షైవావామితి దేవం జ్డాత్వా సాక 

నను పూర్వము చిత దెళాదిని మిత్తాభెవాత్ స్వప్న మాయేత్యు క్తమయు క్షమ్, 

వళశ్వర్యయోగాల్ సంకల్పమా శ్రే ణావీ సత్యనృ ష్షేః సంభ వాది త్యాశంక్యాహ--- 

అన్య జీవస్య తిరోహిళమెళ్వర్యం వర స్యేశ్వరన్య ఆఫిధ్యానాల్ ఆభిముఫ్యేన 

భ్యానాజ్ అభివ్య క్షం భవతి, కత తతః తస్తైత్ ఆజ్ఞా తాదీశ్వరాల్ బంధకి, రాలా 

ద్వివర్యయో మోమః ఇతి జ్ఞాత్వా దేవం సర్వ పాశావవోని థై; శ్షేచేర్జన్మమృళత్యు 

వ్రవోణిః కస్యాభిధ్యానాత్తృతీయం దేవాభేదే విశ్హ్వైశ్వర్యం శేవల ఆప్పకామ।! 
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దీశ్యూరవ,సాదాత్. సంనీద్ధస్య కన్యచిదే వావిర్భవతి న స్వఫావత ఏవ 

సెర్వెమోం జంతూనామ్, కుత స్తత హూ ఈశ్వ రాబ్దెతోరస్య జీవస్య 

బంధ వెరాతు భవతు, ఈళ్వర స్వరూ పాపరిజ్ఞానాద్భంధః తత్స (రావ 

పరిజ్ఞానా త్తు మోయు. తథాచ శతి “జ్ఞాత్వా దేవం సర్యపాతావ 

వోని; టై: శై ర్సన్మమృత్యుప్ర వాణి?. తస్యాఖి థ్యానా త్తే ఆయం 

దేవా ఖేదే విశై (శ్షర్యం శివల ఆ ప్తకామ్మ ఇ త్యవమా ద్యా. 

సూ, దిహయోగాద్యా సోపి ౬, 

క స్తాత్పున్నవః పరమాతక్తింశ ఏవ సం_స్తిరస్థ్భృతజ్ఞ్యానెళ(రో 
_ _ oy ల « హ్ 

భవతి, యుక్తం తు క్ఞ్మానెళ్ ర్ట యోరతరనస్కృృతత్వం విష్భృలంగ ఇవ 

దహన ప్రకాశ్ యోరితి. అతో)చ్య తే, సత్య మేవైతల్ , సోఒపితు జీవస్య 

జ్ఞానెకర్వతిరో భావో దేహయ్యయూగాదే-హీం ది యమనో బుదివిషయ 
రుం గ లు ఫో థి 

వేదనాది యో గాద్భవతి. అస్తి చాతో్ర9వవమూా యథా గ్నోర్లహన పకా 
౮ ల ఎంవి 

త్కుశ్య సర్వ పాళా నా మవిద్యాదిన్తేశానా మపహోనిరపతీయ_స్తద్మూ యో భవతి 

తీకైశ్చ సప స్త త్యార్యజన్యమరణాత్త కబంధధ్వంన ఇతి నిర్దణవిద్యాఫలము కం, 
సగుణ విద్యాఫలమాహ= త స్వే తి, పరస్యాఖిము కె నా హాం గాణ ధ్యానాదృంధ 

మోకా సేతయా మంత్రో క్షహోనిద్వయాపేతయా వా తృతీయం విశ శ్వర్యమణి 

మాదిరూపం మర దేవాపాలే సతి సిద్దే దేహే భవతి కద్భో గానంశరమాత జ్ఞ నాల్ 

శేవలో దై ప్రతళూన్య ఆ ప్పకామః ప్రాఫ్టస్వయంబ్యోతిరానంపో భవతీతి క్రమము క్తి 

రిత్వర 9, లగ 5 
౬. ఉఊన్తెశ్వర్శ్భతిరోభా వే డేహాభ్సిమానో హేతురితి కథనార్ధం సూత్రం 

.< ర్ం ఇ 
తన్నిరస్యా శంకామాహాకస్తాది తి. సత్యావరణం నా స్తిక్టంగీ కృత్య కల్సి తెవ। 

సాధయతి-.. ఉచ్యతే ఇ త్యాదినా, జీవ స్వే శ్వరశ్వ మంగీక్ళ త్యా వరణకల్ప నా 

ఇతి శ్రుతిర్దర్భయతి, నవం చ జీవేశ్వురయోర భే చేఒప్ర్యైశ్వర్యస్య తిరోహిశళ్వాల్ న 

జీవస్య సంకల్పమా శ్రే ఆ సృష్ట ఎలేఫమితి భావః, 

నను జీవనై గశ్వర్యతిరోభావే కో హేౌతురిత్యాశం క్యావా== 

సో౭కి బీవనైశ్వర్యలిరోభానః చేవాయోగాల్. బేవోదావాత్త శ్వాఖిమాన 
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కొనసంవన్న స్యావ్య రణిగతన్వ దహన కాళనే తిరోభవతః యథా వా 
భోస్మనా చ్చన్న స్య ఏవమవిద్యా ప్రత్యువస్థా వితనామరూవకృత దేవ 
దు పాథి యో గా_్తదవి వేక భ్ర మకృ్ళతో జీనస్య జ్లానై ళ్యర్వతిరో భావః. 

శ్చ చే యు దన oe ర క గ 
వాళబ్దా జ విళ్వర యోరన్య త్యాళంకావ్యావృ త్త కరః నన్భన్య సవ 
జీన ఈళ్య రాద స్తు తిరస్కృతజ్ఞ్యానెళ్ళుర్య త్యాత్ కిం దెవాయోగకల్ల్ప 
నయా, నెత్యుచ్య తె, వ్ హ్య్న్సత్వం బీనస్య కష్ట రా దువవద్య లే “'నేయం 

లి వ ట్ల nf వ బల షే | దేరలె మతే త్యుపకృమ్యు అనెన బె పెనాత్యే నాఒనువ్రవి శె తాత 
శ బైన జీవస్య పరామర్శాతీ _ “తత్సత్యం స ఆత్మా త్త (మనీ సేత 
కితోిద్రితి చ జ వా యోపదిశ్ తళ (రాత్రి తమ్, అతొ ఒనన్యవ వేళ్ళ రాజ్ఞ 
వస్సకా దేవా యోగా _త్తిరో హితజ్ఞానెళ్ళర్యో భవత్కి అతక్స న సాంక 
లిన్ బేవస్వ సన్న రథాదిసష్టిర్హట తె. యది సాంకల్సిః స్వవ్నే 
రథాది నృష్టిస్స్వాత్ నై వానిస్టం కళ్చిత్ స్వప్నం వశ్యెత్, శ హీ 
కశ్చిదనిష్టం సంకల్పయతే. యత్పునరు క్షం జాగరిత దెళ శ్రుతిః స్యవ్న 
స్వ సత్యత్వం ఖాావయలతితి న తీత నృామ్యునచనం సత్య త్యాభి పాయం 
బళ Te వారి _ ః మగ “మరల గ స్వయం తిష్ట్వవిరోఛాత్ 1శ్రత్ర్యైన చ స్వవ్నే రథోద్యఖోవస్య దర్శితత్యాత్ , జాగ రత వ్రభనవాననానిమి_త్తత్యాత్తు స్వవ్న స్య తత్తు 
సైన్ రాస త్వాభఫ పాయం తత్. తసాదూపపన్న ౦ స్వప్న స్వ మాయామా 
తమ్. 
య 

9తి వృథమాధికరణమ్. 
వరమన్యత్వ కల్ప నెత్యాళం కాము ద్భా వ్య శ్రుత్యా నిరన్యతి-__నన్వి త్యాదినా, స్య షీ 
ఒప్యాలోకా దే స్పృశ్తే జాగ తీవాత నః స్వ ప్ప కాశత్వమస్సుటం స్యాత్ ప్రాతి 

చి మ ఇల్ల ౬ — చాపి Te జం 
భాసిక ల్వే త్వాలో కేంద్ర యాద్యనల్తే వజఒపృర్ధాపరో త్యమాత్య జ్యోతిష నీవేతి న్ఫుటం 
వి 

చం కం అదం సిద్ధ సత్తి శస్తాద్దేశాది సామ్యపచనం స్వష్నన్వ దర తుల్య భా నాభి ప్రాయమిశ్యర్థ$, 
== బ్రతి (సృథమాధికరణమ్.. 

లతణావి ద్యావశాల్ , యథా భన యోగాద్ష్దఢ్నూ (వ, కాళనళక్రితిరో భావ; తద్వ 
దిత్యర్థః. నాశోబ్దః ఈశ్వర త్వాసంభవశం కానిరా సార్భః, అ భేదస్యామ్మాయనహా స్స 
వ,సీద్ధత్వాల్ . అతః స్వవ్న ప్ర వంచస్య మాయామ్మాకృత్వేన తతో వినిర్తు క్షస్య 
జీవస్య స్వయంజో తిష్ట ఏసిద్ధిరితి, 
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నూ. తేధభావో నాడ్తీష్పు కచ్చు లేరాత్తని చ,౭. 
స్వప్వావస్ధా వరీక్, తా సుషుష్తావ స్థైదానీం వరివ్య తే తె తా స్పుషు _ప్పివిషయా; శుతయో భవంతి. ప్వచిద్ఫ్బూయతే'తద్య తై 

తత్పు_ప్తనృమ_స్తస్పం ప్రసన్న స్ప సవ్నం న నీజానాత్యాను తదానాడ్షీష్పు 
సో భవతితి.అన్య త్ర తు నాడి రేవాను క్రమ్య శ్రూయ తోతాభి; వ 
త్యవసృవ్వ వురీతతి శే తేంతి త థాన్య త్రాపి నాడ రేవాను క్రమ్య' తాసు 5 Ye నభ లల క్ ద్ద “మ 5 “ద 
లా భవతి యుద సు ప్త్న్స్వ షం “ంచన పశ్యతి అథాన్న్మక౯ా (ప్రాణవ 
వైకథా భనతీ లె. తేథాన్య త్రావి, యజోఒంతన్ష్హృదయఆ కాళ స్టన్నిం 
చ్చేతోలతి, తథాన్య త్ర '*నతా సోమ్యత దా సంపన్నో భవతి సంమవీవో 
భనతితి. 'పాశ్లనాతనా సంపరిషక్షొ న బాహ్యాం కించన వేదనాంతరి 
మితి చ, తత్ర సంశయ, కిమేశాని నా జ్యాదీని వరన్పరనిర వేత తయా 
ఫీన్నాని సుప్తబ్ధానానిి ఆహోస్విత్ వరస్పరాచేకు తగ్గ కం సుషు క్షిస్టాన 
మితి. కిం తావత్ పొాఫ్తం భీన్నానీతి. కుతః, ఏ కార్గ తాల్ నహ 

౭. వవం బాహ్యకరణోవర మే నతి మనో వాసనోద్టీవి తావి ద్యా విలాసాత కం 
న్వజ్న మాత నస్సాతీ ఆః స్వయం జో తిహ్లార్థం విచార్య వృ తియోగ్యనుయోగభావ 
సంగ త్యా స్వ స్నా వస్థాం మనోలయాత్తి కాం సువం ప్తిం విచారయతి. తదభావో నాడీమ 
కచ్చు) తేరాత ని చ. తచేశత్స్వవ్నం యథా స్వా శ్త థా, యత ₹-లే నుమ నీ న్పమస్తో నిర స్తబావ్యాకరణాీ మనోలయాణ్ సమ్యక్ (వృనన్న ఇత్యర్థః. స్వా"ీ 
నాడస్థానముక్హ్వా నాజిపురీతతోర్నా డీపరమాత్త నోళ్ళ సముచ్చయశ్రుతీ ఆహ 
అన్య బతి పరమాత్మమా తృత్రు తీ రావా... కథాన్య ప్ర త్యాదినా, నా+డిఫురీశద్భ )వ్ర 
ను సప్తమీ శ్రు తేన్చ ముచ్చయ శ్రు లేశ్చ సంశయమావాత శ్రే తి. ఫూర్వవమే స్థాన 
వికల్చాజ్జీవన్య దృహో'త్తె క్యానిర్టయః. సీద్రాం తే నాడీభిః పురీతతం గత్వా న్తర్హ ది 

ఇత్థం బావ్యాకరణోవరమురూ వం న్వవ్నం జీవన్య స్వయంజో తిక్ట్వార్థం 
విచార, ఆంక $కరణోవరమరూ ఫాం సుమ ష్టిం | పృతియోగ్యను యోగి వనంత త్యా 
విచారయ లి 

జో అనగ ూా. ~ రి అత్ర స్రూర్వవశ్నే స్థానవికల్పాజ్జీవస్య బ్ర బ్రాం క్యానిర్ధ యః, సిద్ధ్గాంతే స్థాన 

నము చ్చయా శ్రన్నిర్భ య ఇతి ఫలభేదః. అ ల్ర నువు వ్రీనాక్యాని. విప్తతిపన్నాని 



760 రత్న ప్రభాభూషితే, శాంకరబహానూ శ్రభామ్యే [అ. 3, 

కాన్టానాం కచిత్. పరస్పరా వేతుత్యం దృశ్వ లే ప్రపాయవాదీనామ్, 

నా డ్యాదీనాం టె గౌర్టతా సుషుప్తె దృళ్య లోనాడీషు సృవ్త భవతి 

పురీతతి శె తోబ్తతి చ తత్ర త్మత్ర స_ఫ్టమిని క్లైళస్వ తుల్యత్యాత్ . నను 

నచ స ఫమోనిచేశో దృళ్నతేసతా సోము తదా సంపన్నో భవతీతి. 

నైష దోవ, తతా స_ప్పమ్యర్థస్య గమ్యుమానణ్వాత్ . వాక్య శే చే. 
హిత త్రాయతనై షీ జీవస్పదుపసర్పతీ త్యాహ. అన్య త్రాయతనమలగ్ఞ్వా 

షర నక్ష?) అగ An | పాణ మేవ ప్తయత ప్రతి పాణళ్ బైన తత్ర పృకృతస్య సత ఉపాదా 

నాత్. ఆయతనం చ స్పష్పమ్యర్గః స_ప్పమిని్దేశోఒపి తత్ర వాక్యశేచే. రి లఅిథి ఏ D౨ ల 

దృశ్య తే'సతి సంపద్య న విదుస్పతి సంవత్ప్చా సమ ెాిఇతి. సర్వ శ్ర, చ 

వి శేషజ్ఞానో పర మలత ణంసుషుప్తంనవిశివ్య తే. తస్తాదేకార్ట త్య్వాన్నా డ్యా 

దీనాం విశ ల్చేన కదాచిత్. కించిత్ స్టైనం స్వాపా యోవసర్బతీ ల్యేవం 

ప్రాస్వే పుతిపాద్య లే-తద భావో నాడీష్వూత్మని చేతి. తదభఖావ ఏతి తస్య 

వ్రకృతస్మ స్వవ్న దర్శనస్యాభావః సుషుప్పమిత్యర్థు, నాడీష్యాత్మని చేతి 
సముచ్చయేనె తాని నా డ్యాదీని స్వాపాయోవైతిన విక ల్చే నేత్వర్గః. 

య (| 0 లభి 

కతత చ్చు) తేః. తథాహిా స ర్వేషా మేన నాడ్యాదినాం తత్ర తత్ర 

సుషుప్తిస్థానత్షం కూయతే తచ్చ సముచ్చయే సంగ్భహీతం భవతి విక 

బృవాణ్యేవ శత ఇతి, సముచ్చయా త్తన్నిర్హ్యయ ఇతి వివేకం. నీకపురో* డా శార్థత్వం 

* హీయవయోర్న ఎషం నాడ్యాదీ నామేకపీ న్భా్వావరూపాసనే నిర పేక్షస్తానక్వం తు ॥ అలలు క ర థి 
క ఇత్యత ఆవా---నా డ్యాదీనాం చేతి, సతి బ్రహ్మణి తృతీయాశ్రుతేర్ష సప్తమాలి 

ఎ కార్యక, ఆయకశనశబభ్లాల్ స్పవ్దమ్యర్థ అభారత్వం గమ్యత ఇత్యాహ--నెమవ దోవ 

శ్రైాంతిస్థానం పాణాఖ్యం సద్భ)వోవ 
WU UG 

అధ అ రు we =) నర్ప తి నుషుప్తానితి శ్రుత్యర్థం. సవ్దమాశ్రుత్యా నిర పము ధారత్వభా నాద్వికల్ప అస 

వతి. ఆన్యత్రావస్థాద్వయే శ్రాంతో జీవో వి 

యః, కదాచిత్సముచ్చి తాపీ నా శ్యాదీనాం స్థానత్వమితి న సముచ్చయ శుళివిరోథ థి U 
ఇతి ఫూర్వపకార్థం. సీర్ధాంకయలతలి_ ఏవం ప్రా ఇతి. సూల చకారకః ఫురీతత్స 

ముచ్చయార్థ 8, యదా నాడ్యస్సుషు ప్రస్థానం తదా పురిత జ్ఞ్యానం న భవతీలి 

శ్రుతస్థానశ్వస్య వక్నే బాధస్స్యాత్. సన యుక్త ఇత్యాహ. వికల్పే హ్యేహిమితి, 

దృశ్యం తే; "ఆను తదానాజీవు నృప్తో భవతి ఇతి సుమ ప్పికాలే నాడీప్ర వేశ। 

శ్రూయతే, కచిల్ “తాభిః వత్యవస్ఫృవ్య ఫురీతతి శేచిఇల్కి క్వచిత్ య వీషో౭ న 
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ల్పే “బ్యాపూం ప్న బాధథస్సా్యాత్. న న్వెకార్థ త్యాదకలో నాడ్యాదీ 
నాం ట్ర హొయవాదినదిత్యు కమ్, నెేత్యుచ్య తే న "్యూకవిభ_క్టినిర్దేశ 
నూ త్రృకెశకార్థత్ణం విక ల్పశ్సాపత తి, నానార్థత్వసముచ్చయ యోర వ్యేక 
నిభ_కినిర్టేశ దర్శనాత్ ప్రాసాదే శేతే వర్యంశే పేతం త్యేవమాదిషం, 
తథేవోవీ నాడీషు వురితతి బ్రహ్మణి చ స్వవితీ త్యేతదుపపద్య లే సము 
చయ, తథాచ శ్కతిః “తాను తదా భవతి యదా సు_ప్పన్స (ష్నం 
న కంచన పళ్వతి అథాస్మ౯ా _పాణవ వైక థాభవతీితి సముచ్చయం 
నాడీనాం (వ్రాణస్య చ సుషుపా పానయశ్కి ఏక వాక్యోపాదానాత్ . 

వ్రాణన్య చ ద్ర వాతం సమధిగతం' ప్రాణ _స్హథానుగమాిదిత్య త్ర. 
య క్రౌి నిరసుకొ ఇన నాడీ; సు_వ్దిస్థాన షన (శ్రావయతి “ఆసు తదా 
నాడీషు సృ భవతీతి త్మ్ర్రావి వ్ర దేశాంతర ప్రనీద్ధస్య బహణోఒ 
వ్రతివే ఛాన్నా డీద్యాశేణ బ్ర హణ్యే వావతిషస్టతంతి వ్రతీయతే. నైవ 
మసి నాడీషు స్వవ్దమి విరుధ్వతే, నాడీభీరవి ట్రిహోవసక్చ౯ సృ_ప్పవీవ 
నాడీషు భవతి. యో పా గంగయా సాగరం గచ్చతి గతవవ స 
గంగాయాం భవతి. అవిచా త్ర, రశ్మి నాడి ద్యా రాత్మ కస్య (బహాలోక 
మార్షనస్య వివత్సితత్యాన్నా డీ స్తుత్యర్థం సృ _్టిసంకీ ర్హనం, నాడీషు సృప్రో 
భవతితి వ్య్యాక్తారోతం న కళ్చన పాషా స్పళతి”తి బ్రువన్నా డీఃప్ర 
(వీ హియవయో_స్త్వగత్యా వికల్ప ఇతి భావ, యత్తు స_్పమాశ్రుత్యా నాడ్యాదీనా 
'మెకఫలకత్వమితి త న్నే త్యాహ---న మ్యూశేతి. ప్రాసాదస్య పర్యంక ధారణణమర్థ; 
వర్యంకస్య తు శయనమితి ఫల భే దేఒ ప్యేకవిభక్రిర్ఫృళ్య రే, వ్యవధానావ్యవ 
థానాభ్యాం శయనసాధనత్వాల్ సముచ్చయళ్చ, ఠళేవోక్స నాజిపురీకతోర్టీవసి 
నంచారద్వారా బృహ ణన నుమ ప్పరితి సముచ్చయ ఇక్యర్థ ౩. నాడీనాం లా 

వె శేన వాశ్యేనో పా దానాన్ని థస్సముచ్చయ ఇత్యావా---నీకవాశ్యేతి. ఆ థారత్ప 
మాత్రం సప్తమ్యద్ధో న నిరపేకళ్వం అతో న సముచ్చయస్వ్య స్పప్తమ్యా బాధ; 
ఇత్యాహ-_న వై వమపీతి. సముచ్చయే౭పీళ్యర్ణక, అత్ర నాడీశ్రుతౌ నాడీషు భోక్త 
wy ౯ న ee అ న్ఫ్సు ప్తిర్న వివక్షీ తొ రళ్లి సంబంధ నాడీరూ పమార్ల స్తుత్యర్థ శ్వారి క్యావా=_అవిచేతి, 

ప్ల దయ ఆకాశ స్తనీంఛేలే” ఇతి. తత్ర, కిం జీవస్య నాడీవురీశత్సరమాత నాం 
6 
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శంసతి. బ్రవీతిచ పాపృస్సర్మాభా వేహేతుంతేజసా పొ తదాసంపన్నో 
భవతిితి, చేసా నాడీగ లేన పిత్త ఖ్యానాఫివ్యా ప్ప వకరణో న బావ్య్యా౯ 

విషయా సీకుత 0 అథవా తేజనేతి బ్రహూణ ఏవాయం నిర్ధశః, 

పంత త న లేజవ వేతి తేజళ్ళబ్దన్య బహాణ్ ప్రయు క్ట 

త్ర 
ట్ర 

5 బ్రహ్మణా హీ తచా సంపన్నో భ వతి మ. అత్ర స్తం 

WS 
క్ట 
న న్నక పాపా స్ప ఏత్యర్షు, (బహాసంవ త్తిళ్చు పాప పృన్పర్శాభా వే 

లోకః ig తిభల్లు. ఏవం చ సతి వ్ర జేశాంతర వ ప్రసిజ్ఞేన సాగా 

సుషుక్లిస్టా నేనానుగ తో నొడీనాం చయస్సామా, శ్రి నితో ఛవతి.తథా పురీ 

తతో పి చ్రెహ్మపృ క్రి కి యాయాం సంకిీ ర రృనాత్ తసనుగుణ మేవను _స్తీస్థాన 

త్వంవిజ్ఞాయ లో యవహోాంతర ర దయఆకాశ స్త స్పస్మి ౯ శేతే ప్రల సాద 

యా కాకే సు శీస్థానే ప ప్రకృతే: ఫదముచ్య తే' ఫురిత శే లేంతి. -వురెతదితి 

హృదయపరి వేష్టరముచ్థ ల, తేదంతర్వ _ర్రిన్యవ పృాదయాశాగే ౫ శయా 

నశ్ళక్ళ లేవురీతతి శెతబ్తితి వక్తుం, పా కారవరితీ స్తే_వి హీ వ్రురే వర్త 
మానః స్రాకాలే న రృత ఇత్యుచ్య తే. హాదయా శక స్య చ బ్రహ్మత్వం 

సమధినతెం దహర ణత్తరేభషిఇత్య త్ర. తథా నాడీపురీతత్సముచ్చ 

యో? పి తెభీః వత్ వసృష్య వురీతతి శతం ల్యేకవాక్యోపాదానాదవ 

పిల్రేన విషయేతణాఖావే నుఖదు;ఃఖయోరభావా తృద్ధ తుధర్థాధ రాత క పాష్తాస్పర్శ 
తృర్థ$; అవవాళ పావ్య బ్రవాసంవత్త్యా వా పాప్తాస్పర్శ _ ఇత్యావా_అక వేతి, 
సిక వ్యాఖ్యానే లాభమాహ---నీవం చ నతీతి, తాను తదా భవత్యథాస్షి ౯ 

ప్రాణ వీవైకథా భవతీతి శ్రుకన్సముచ్చయ ఆ శ్రితో ఛవతీత్యర్థః. నాడీబ వణోర్దుణ 
వ వఛానభావేన నుప్తా సముచ్చయవల్ పతన్ట్రమ్యణోరపీ తవా. __లఫతార్యరా. 

లశ బ్రహ్మణి శే ఇత్యువకృమ్య తాభిః చృత్యవసృవ్య పురీతతి శేత ఇత్వ. క్షం 

తథాచ శాకీద్య్వాశా పురీతతం గత్వా బు బ హణ శేత్ర ఇతి సముచ్చయన్సిద్ధఇ త్యావా___ 

తథా వాడీతి. సతా నంవన్నోో భవతి స్రైః సంవరిష్షష క్ష. ఇతి సతాిజ్ఞ యో; 

మధ్యే యత్ర క్వచిత్ నుమ ప్తిరితి వికల్పక, ఉత నాజిపురీతత్స ) వేశానంతరం పర 

మాత న్యే వేతి సముచ్చయ ఇతి సంశయే, నీకఫలత్వాల్ వ్రీవ్యోదివల్ వికల్ప ఇతి 
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లతీణం తావత్ సుషుప్తం న క్వచిద్విశిష్య తే తత్ర సతి సంపన్న స్తాన 
దేకత్యాన్న విజానాతీతి యు క్షం 'తల్కేన కం విజానీయాదితి శ్రుతః. 
నాడీషు వురీతతి చ శ యానస్య న కించిదవిజ్ఞానే కారణం శక్యం వక్తుం 
శదవిషయ త్వత్ , “యత్ర వాొ౭న్యదివ స్యా త్త త్రాన్యోఒన్యత్పశ్యే' 
దితి శ్ర తేః నను 'భేదనిషయస్యావ్యతిదూ రాది కారణమవిజ్ఞానే స్యాత్, 
బాఢ్గ మేవం స్యాత్ , యది జీవః స్వతః వరిచ్చిన్నా ఒభ్యువగ మ్యేశ 

యథా నిష్ణుమి తః వవాస్ీ స్వగ్భహం న పళ్యతితి, నతు జీవన్యా 

పాధివ్వతి రే కేణ పరిచ్చేదో విద్య తే ఉపాధిగత మేవాతిదూ రాష 
కారణమవిజ్ఞానంతి యద్యు చత త థాపవ్యుపా ధేరవకాంత త్యాత్ 
సల్యేవ సంవన్నో న విజానాతీతి యు_క్తమ్,. న చ వయమిహ తుల్య 

. వన్నా డ్యాదిసముచ్చయం ప్కతిపాదయామ, న హి నాడ్యః సు క్రి 

స్థానం వురీత ద్వెత్వ నేన విజ్ఞానేన కించిత్. ప్రయోజనమ సీ న హోత 
దిషజ్ఞ్లన వ్రత బద్ధం కించిత్సలం కరూయతే నా ప్యేతదిజ్ఞానం ఫలవత।; 
కస్య చిదంగమువదిళ్య తే బ్రహ త్వనపాయి సు _వ్రస్థానమి ల్యేతత్ ప్రతి టి 

0 = అ 5 బో జల పాదయామః, లేనతు విజ్ఞా నేన ప్రయోజనము స్త్రీ జీవస్య ద్రిహాత్త 

హేతుః, నాడీపురీతద్ద తస్య తు జీనస్య భేదావస్థ శ్వాత్ భేదావిజ్ఞానే కారణం 
రీ శ జ 9 = ఎ నా స్తిక్యర్థకి, దె ఏతావస్థస్యాపి చెవ్రళాజ్ఞాన హేఠుం శంక లే నను చేతి, దృష్ట 

ర్ల ృశ్యాద్దూ రత్వం సాషభెవీకమాపాధికం వా తత్రాద్యం సదృష్టైాంత మనూద్య 

ప్ర, త్యహ-ాబాఢమిత్యాదినా,. ద్వితీయమనూద్య దూషయలి-- ఉపాధిగత మే వేతి, 
ఉపాధిధిన్ననై సవ నాడ్యాదౌ స్వాపే క తి వయసన్ని కృ ష్టార్థజ్ఞాన ప్ర సంగాల్ 
ఏమువివ్యాఘాతస్సా్యాత్ ఉ పాధిలయే త్వన్యత, జీవస్య స్థీత్య యోగాల్ బ్రన్గాణ్యేవ 

గ్వావ అస్థేయ ఇక్యర్థః, వీవం వికల్పం నిరస్య నాఢపురీశతోర్భ)వాణా సవా 
తుల్యవత్ సముచ్చయ మఫల క్వేన దూషయకా గుణ పృ ధాన ల్వేన సముచ్చయముప 
నంహారతి--న చ వయమిత్యాదినా. 

క్ప) వేశం వినా సక్సంప్తేరభావాన్నా డీపురీతతో? సణభూతతయా- వరమాత్ర నః 
ప్రాఠాశ్యే నావగంతవ్యః, కుత క కచ్చు తే; తస్య నాజ్యాదీనాం సువ క్రిస్థానత్వస్య 
శ్రుత త్వాత్ , ఊక్షసముచ్చయానంగీ కాశే శ్రుతీనాం సంగవో న స్యాత్ ఇతి 
భావః. 
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ఆతా(వ థారణం స్వవ్న జాగ రితవ్యవహోర విముక్త కాషవథారణం చ, 

తసాదాతెవ సు వీసానమ్. సా క థై 

నూ. అతః పృ బోధో=స్తాల్ ౮. 

యసాచ్య్చాతెవ సు ప్లిసానం అతవవ చ కారణాన్ని త్యవ దే 
బీ షే నరో చత. | , 

వాస్తాదాత్మనః సృబోధః స్వాపాధికా శే శిష్య త కుత ఏతదాగా'ది 
తస్య వ్రృళ్నేస్వ వృతివచనావస రే యథాగ్నాః యు ద్రావిష్ఫులింగా 

వ్యుచ్చరంత్యేవ మే వై తస్థాదాత్త నః సరే ప్రాణాల ఇత్యాదినా “నత 
ఆగమ్య న విదుః సత ఆగచ్భామహే”ఇతి చ. వికల్ప్యమానేషు తు 
సుషు_ప్తిస్థా నేషం క దాచిన్నా డీభ్యః పృతిబుధ్య తే కదాచిత్ పురీతతః 
కదాచిదాత న అత్య శాసిహ్యతే. తస్తాదప్యా తే వ సు విసానమితి. డె ] ఈ" లిక థి 

ఏతి ది(లి యాధికరణమ్ 

సూ. సవీవతు కర్హానుస్ఫృలేశ బ్రపధిభ్యః. డా 

తస్యాః వునస్పత్సంవ త్తి వృతిబుధ్యమానః కిం యఏవ నత్నంవ 

రా కించ ద్రవ్మాణస్స కాశాజ్ఞీవస్యో క్ఞానశ్రు తేర్చ) హవ నుమ ప్పిస్థానమి త్యాహ 
సూ త్ర కార్య. ఆత; వబోథోఒస్తాదితి. నాజీఫురీ తతో; కశ ఫ్యుశ్థానా పాదన త్వా 

వణాన్న నుమ ్ రిస్థానత్వమిత్యర్థః, కస్తాదు పాధిలయే జీవస్య బ్రవా భేదాదౌ పాధిక 

ఏవ భేద ఇతి వివేశాద్వాక్యార్థా భేద సిద్ధిరితి స్థితమ్. 

ఇతి ద్వితీయాధికరణమ్. 

గస వీవ తు కర్తానుస్త ఎలి శేబ్దవిధిభ్యః. నుషు పావు పాధినాకాల్ కలఠ్తాను 

కిం చా 

యతః వరమాశ్షెవ స్పుప్తిస్టానమ్, అత నీవ ూతోః అస్తాల్ పరమాత్ర నో 

జీవస్య ప్రబోధ ఉపదిశ్య లే. “సత ఆగమ్య న విదుః నత అగచ్భామహే' ఇతి 

సద్రూ పాల్ వరమాత్ర నః సకాశాల్ జీవా ఆగచ్చంతి ఇతి శ్రువణాత్ అన్య' 

నువు క్రిస్టాన ల్వే ఇదం శ్రవణం బాధ్యేత్క అన్యత్ర సుప్తస్యాన్యస్థాల్ నము 

యోగాదితి భావః. తస్తాత్సువుప్తా మిథ్యాజ్ఞానాఫావమా లే తైవబృహృనంపల్తే! | 

నూలా జ్ఞాననివృత్తె' సాక లేన్న బ్రహ్మసంప త్తిరవిరుజ్ఞేతి. ఆతో జీవస్య ట్రైక్యః 

సిద్ధమ్, 
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(= గగ అల భా అ వ్యా ద్ అ న్నః సవన వ్రతిబుధ్య కే ఊత సవాన్ఫో వెతి చింత్యతే, తత్ర ప్రాప్తం 

తావదనియమళంతి. కుతః, యదా హి జలరానె” క శ్పిజ్ఞలబిందుః ప్రత 

పతే జలరాశి రేవ స తదాభవత్రి, వునరుద్ధర ణే స ఏవ జలబిందుర్భన 

తీతి దోస్సంపాదం, తద్యత్ సు _ష్పః వరేతై కేత్వనూవన్న ; సం ప్రసదతీతి 
నస ఏవ పు నరుళ్హై"'తుమర్హ త్రి తస్తాత్సవ పెళ్వరో వా౬న్యో వా జీవః 

ప్రతిబుధ్యతఇత్యేవం ప్రా పొస్తే ఇదవమూహ..___స వవతు జీవః సు సు_ష్పస్సా ర 

స్థం గత; పునరు_ల్తష్టఆ నాన్వః. కస్తాత్ , క రానుస్మృతళ బ్రనిధిభ రః. 

వి = ఇ an న వ ల భజ్య పాతూ౯ దర్శయామి, కర్త ఇబానుభ్థూనదర్శనాతావత్స 

క అగ ఆకార అదే జడ గా . = మ్ త్యాది దర్శనాచ్చ నంశయే సతృస్తాత్ బహణో డీవస్యోత్థానశ్రు తర్భ) షై ప్రాం వ 

ముప్రీగ్ధానమిత్యు క్ర రమయ క్షం, సుషుప్తాదర్య్భస్యాప్యు క్లాననంభ వెన సుమ ప్పన్య 

నా డ్యాదిస్థాన కన ంభ వాది త్యా కేవ సంగ త్వా నియామకాభెనాదనియమ ఇతి 

అ జ అల్లో 09 = = లా అధ్య అలి న్ పఫూర్వవమీమాహ---త స్యాః పునరిత్యాదినా, ఫపూర్వువ న్నె క్ఞానవైయర్భ స్టం నుమషె పె్టనా 

జ ల మ G9 అ] అల్ల పున రావృ త్రిరూవము కిని టై, సిద్ధాంతే ల్వజ్ఞాత బహ్మాత నా స్టీతస్యాజ్ఞానబలేన పున 

స్తన్యెవో ఖా నా వశ్యం భావాదజ్ఞున నాశాయ జానా పేతెతి ఫలం, ఈశ్వరో వేశ్య 

నియనుదార్గ యా కం. న వాన్ఫో్టో వేల్యేవ ఫూర్వః వత్ 9, బ్జాన౦ వినా బుద్ధ్యా 

ద్యు హె థేరత్యంత నాశా భావాద్యయా బుద్టోవహితో జీవస్సువంష్తా శారణాత్యనా 

స్ఫేతేస్త స్తయెవ నానాకర్తానుభవసంస్కారవతో్య్వోవ హీత్ర జ త్రిష్టతీలి సిర్ధాంతయతి. న్ 

'వత్విత్యాదినా, సామికృళస్యార్థకృతసృ నికనై్యైవ జ్య్యోతిష్టోమా చేర శేకయజకూన 

పూర్వం నువు ప్పన్ధంశే పరమాత్ర నక సకాశాజ్జీవో శాన శ్రు శు కేః పరమా శ్తెవ 

పప ప్తిస్థానమీ త్యు క్షమయు కమ్ నుప్తాదన్యన్య (వృబోధనంభ వేన నుష్పన్య నాజ్యాది 

స్థానశ్వనంభ వాది త్యా తే వసంగ ల్యదమావా--- 

అత్ర ఫూర్వపమే. న్నుష్ణనైనవాపునరావృ త్తిరూవము కిసిర్థా జ్ఞానవైయర్థ్యమ్, 

సిద్దాంలే శ క్షక్ఞుత బన హోత నా సి తస్యాళల్తానబ లేన తనె సవ శ. నావళ్యంభావాక్తాన 
థి అభా = థి షా 

నాశాయ క్ఞానసార్థక్యమితి ఫలభేదం, త తృ యః సుప్తో జీవ) స వీన వ్రతిబుధ్య తే, 

ఉత స ఏవ అన్యో వేత్యనియమ ఇతి సుళమే, అనియమ ఇతి ఫూర్వః వక్షః 
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అతిపృసంగాతి, తస్తాదేకవవ నూ ర్వద్యురవ రేద్యు తై కస్య కర్ణ ణః 

క రతి గమ్య కే, ఉఇతళ్చ సవవో త్రిష్టత య త్కారణ మతీలఒహన్య 

పహూవుదో ద్రాత్మిలి వూ శ్వానుభూతన్య పశ్సాళ్ 

Ei నోముద్య తే, నహ్యనృదృష్టమన్యోఒను _ర్రుమర్ష్హ 

స్స 

తనై వహోన్థానమునగమ్యేలే త థాహీ “పునః ప్రతిన్వాయం వ్ర 
యోన్యా ద్రవతి బుద్దాంతౌయన ఇ్రమాస్ప్స ర్యాః వ్రుజౌ అహార 

హర్దచ్చంత్యవఏతం బ్ర బృహూలోకం న వించంతి త వ్రవహా వాఘా? 

వా నీంహోే వావృతో * వా వరాహో వా కీటో వా వతంగో వా 
దంగో వా నుళకో వా యద్యద్భవంతి త్త తదా భవంతి త్యేవమాదయ 

శృద్ద"స్బా్వావ గ ప్కబోథాధికారే పరి తాః నాళ్మింతరోశక్టానే సానుంజన్య 

వాయుః. కర వ రృవిద్యావిధిభ్య శైవ మేవ గమ్యతే, “అన్యథా హ్ కర్మ 
వ ద్యావిధ యోజఒనర్ధ కాస్సు ఫి అన్యోశ్థానవడే. హా ను ప్తమాత్రో 

ము వ్యేలేత్యావచ్యేత, ఏవం చెత్చా సత్. వద కిం కాలాంతరవ తప 

కర్ణ ఆశా విద్యయా వా కృతం స్యాత్. అపిచానోోక్టైనవ మే. యది తావ 

చ్సరీ "రాంత రే న్యనహరమాణో జీన ఉ ల్సిన లే తత్ర వ్యవహారలోపవ 

కతా పాతో =లెపృసంగ$క సతి ముశ్త్వానుశబ్బసూ చి తాం (వ,తృళిజ్ఞామావా.__ 
సోఒపహామితి, అయం గమనం ఆయః న్యాయ$ యోని; క త్రదిం ప్రీ యస్థానం ప్రతి 

నియతం గమనం యథా భవతి తథా వ సృతియోశన్యాగచ్చతి దాగరేదాయే'ి శృుళ్యర్థః. 
న నిందంతీత్యజ్ఞారన ్ తాత్సు ప్రస్యోస్థానసయము ఉక్త ఇవా ఫూర్వవబోభే యే 
భవంతి త వవ తదోత్తర వ వ్రృబోధే భవంతీక్యర్ణః విధిం వ్యాచన్షైకన్రేర స ఏవో 
త్తిష్టటతి నిశ్చీయత ఇకృర్థ ఆ తె వ్రైవోత్సూత్ర 0 యు క్త్యంకరమాహ -_అవిచేత్యా 
దినా, అన్ఫ్యోశ్లా చే నుఖాజేర్న పూర్వకర్మ “హార తేతృక్ళతనుఖా వ్యాను: పూర్వ 

వాగు 

సీద్ధాంతస్తు-_ య; నుపో జీవః స సన వీవ వ తిబుధ్య లే నాన్య 3, కుత, క రానున్న న 

శబ్లవిధిభ్యః వంచభ్యో "హేశుభ్యః దినద్వయసాధ్యన్య కర ఇో౭ర్లం కృత్వా. 

పునరుశ్ఞాయా వళిష్ట్ర మర్గం కరోతి. ఆనుశచ్చేన ప్రత్యభిక్షా నూచ్యతే, యో. 
మతీ లేఒవ్యవాని భఘటమద్రైమీం స వీవైశం భుటం స్పృశామా త్యాద్యాకార 
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వృసంగస్సా సత్ . అథ త్ర సు డర క ల్బనాసర్థక్యం స్యాత్, 

యోహా యనస్మి౯ థరీర సు ప్పస్ప తే స్రీన్నో _్రహలి, అన్నస్మిక౯్ శరీరే 

సుపోఒన్యస్తి న్ను తిప్పతీతి కో స్యాం శల్పనాయాంం లాభస్సా్యాత్ . అథ 

ముకృ ఉ త్తిష్ల స్టేత్ , అ నవాన్తోవ ఆవద్య్యేత, నివృ త్తావిద్యన్య చ ఫున 

రుజ్టానమనుపపన్నం, ఏతే నేళ్వరల్యోత్థానం వృత్యుక్త కం, నిత్వనివృత్తా 

విద్యక్యాత్. అకృతాభసాగమకృతవి ప్ర పణాశే” చ దుర్ని వారావన్యో 

శ్ఞైనవతే. స్యాతాం తస్తాత్సవవో త్తిష్టతి నాన్యళతి. యత్పునరుక్రం 

“యథా జలరాతే” వ్ర తపో జలబిందుర్నోద్ధ రుం కక్ష తే ఏవం సతి 

సంపన్నో జీవో నోత్చతితుమర్త తతి తత్పరిహి సేయతే యు కం తత్ర 

వి పక కారణా భా వాజ్జలబిందో రనుద్ధరణం, ఇహ తు విద్యతే. వి 

కారణం, కర ర చావిద్యా చెతి వైషమ్యం దృళ్వ లె వ దుర్వి వేచన 

రవ్యస్మజ్ఞ జాతయైః తీరో దక ఈోాస్పంన సృష్ట యోరక్ష్హ ౦నేన వివెచనం 

అవీచ న జీవో నామ కశ్చిత్పరస్థాదాతృ్మనొ ఒనో్యో విద్య తే యో జల 

బిందురివ జలరాశేస్పతో వివిచ్వేత, సదేవ తూపాధిసంపర్మా_జ్లీవ 

ఇత్యువచర్వత పత్వసకృత్చ )సంచితమ్. వవం సతి యావదేకోపాధి 

గ తాబం థానువృ త్తిస్తాన దేక జీవవ్యవహోరః, ఉ పాధ్యంతరగ తాయాం 

తు బంథానువృత్తై జీవాంతరవ్యహార స ఏవాయముహాధిస్నా ( 

నుష్ప జీవకృత కర్శ నాశ శ్చేత్యర్థః. ఫూర్వవమ్యు క్షం దృష్టాంకం 'వెవమ్యేణ దూవ 

యతి యత్పునరిత్యాదినా. అస్త దాద్యశక్యమపి _వివేచనం స్రాణదృష్టా పేతు 

శ్వర కరోతీతి మత్వా దృష్టాంతమాహ---దృశ్య తే చేతి. బ్రహ్మభేదాచ్చ జీవస్య 

బిందు వై షమ్యమి త్యాహ_అవిచేతి. అభేజే “సవాన్యోవో త్తివ్లతీ'తి చింతానవ 

కాశ ఇ త్యాశంక్య బుద్ధి శ్రేచేన జీవ భేదాచ్చిం లేత్యాహ-__వవం సతీతి, సుషవుప్తా బుద్ది 
థి 

నాశేన (వృత్యహం బుద్ధ్యు పాధి భేచా దేకజీవస్య వ్యవవోరో న స్యాదిత్యతఆహ-ా 

పళ్చాక్స ఘట ఇత్యాదిస్మరణం స్యృతిశచ్చేనోచ్య శే. 'వునః ప్రతిన్యాయం ప్రతి 

యోన్యాద్ర వతి బుద్ధాంతాయైవి ఇత్యాదిశ్రుతినమూహ। శబ్దశట్టేనోచ్య లే. కర్మ 
ల చి జ ఊర ఖో మ య్ ఇ విద్యావిధ యో విధిశ శ్రైనోచ్యం లే, యది ను స్య పునర్నో స్టానమ్, తర్హి ఊఉ క్షబూకవో 

బాభ్యేరన్, అతః సుప్త వీవో త్రివుతీతి సీ 
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పపుబోధ యోర్చీజాంకుర న్యాయే నేత్యతస్సవవ జీన? ప్రతిబుధ్యత ఇతి 
యు_క్షమ్. 

బ్రతి తృతీయాధిక రణమ్, 

సూ, ముగ్గేఒర్షసంప ల్తెః సరిశేపాత్. ౧౦. 

అన్నీ ము నామే యం మూర్చిత ఇతి లౌకికాః కథయంతి స 
తు కిమనస్థ ఇతి బీరిమాయాముచ్య లే తిస్రస్తావదవస్థాళ రీరస్థస్య జీవ స్య 

ప్రసిద్ధ: జాగరితం స(ష్నః సుషు_ఫ్ట కమిలి. చతుర్ధి కరీరూదోవన సృ షి, 

న త పంచమి కాచిదవ స్థా జీవస్య శు "శుతౌన సత్ వా వ్రనీద్ధా ఒ స్తీ 

కసాచ్చతస ణా మే వావస్టనామన్య తే మోవస్థా మూ కేతనం సా పప్పే 

బూనిన తావన్తగ్గో జూగ రిశావస్ట్రో భవితుమర్వతి, నవాగ్థయ 
wy 
మిం ది ద్రియెర్షివయానీడ్'తే, స్యాదేతత్ . కషుకారన్యాయేన ముగ్జో భవి 

మ్య్? య ఖేషుకారో జా గృదపి ఇహ్య్వోస్కకృమన స్హయా నాన్యోన్విష 

[ర $, సవీవ చాయమితి. స్థూలసూక్ముళ్ళ నా తిష్ట ల్యేకో పాధిరిత్యర్థః 

ఇతి తృతీయాధికరణమ్. 

౧౦. ఆవస్థా త్రయాదాత్తానం వివిచ్య మూర్చాతో ని వేచయలతి---ముగ్దేఒర్ధ 

సంప త్తి? పరిశేహాల్ . మార్భాప్ర ప్ప సిద్ధా వస్థాంకర్బ తా వొ పంచమావస్థా వేతి అవస్థా 

యీ తువ్చయని జ్ఞేర్గుగ్గస్య తె ద పలతన్యాచ్చ సంశయే సో౭వహామితి వ ప్రశ్యభిజ్ఞ యార్జికళ్య 

సుప్తా భేదవద్వి శేవజ్ఞనాభొ వావి శే షేణ ఇ లింగేన సుమ ప్లిరేవ మూశ్ఫేలి వ ప్రతృభిక్ఞానా 

కువ ప్ప సంతర్ద తౌ మూర్చేతి దృష్టాంతనంగ త్యా ఫూర్వవతమాహా ---లి స, న స్తా 

దితి, ఫూర్వవమే వృ వ సిద్ధావస్థాతః వృథ గార్త్య నో మూర్చా త్రో వి వెకార్థం పృయశ్నా 

సిద్ధిః ఫలం, నిద్దాం'తే వృఫగ్యక్న కా, వ్యమిలి బేదం. చైశేవం దర్శయకా సిధ్ధాంత 

యతి=ా--న తొవదిశ్యాదినా. జా శ్ దీ జానరా వస్టో ఒ పీఠ్యర్శః, వంది యకమర్గజ్ఞ్వానం 

ఫూర్వం సోఒపహామితి ప ప్రత్యభద్దానాల్ సమస్త ప్రల ముస్థక్యము శక్ 

కద్వద్విశేషాళ*వ్మప, త్యభిజ్ఞా నాల్ నుమ ప్టీరేవ మూర్చేతి దృష్టాంతసంగ ల్యేదమాహ- 

అక్ర, పన్వవతే. మూర్భాతి'ే కార్భం న వృథక్స) యతితవ్యమ్, సిద్ధాంగే 

కృథక్ప) యతికవ్యమితి ఫల భేదః. అ శ్ర కిం మూర్చావస్థా సుష ప్త ంకర్ష తా, 

ఉళాలిరి్తేతి సంటేపూ, నుమ ప్ప గ్థంకర్ల శే ఫూర్వ3 వక్షః. సిద్ధాంశన్తు-న తావ 

త జానాఫావాల్ ; నాప్ మరణావస్థా, సా -పాణో 
త్స గన్న జాగరి లే మూర్య్భావస్థా, ఆత్ర శ్ 
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770 రత్న ప్ర భాభూషి లే, శాంకర బ్రహనూ త్ర భావే (అ. 3. 

యానీత, లె. .ఏవం ముస్ట్ ముసలసంపా తాదిజనిత దఃఖానుభవవ్య గ్ర గమ 
న _స్తయా జా గది నానా నిష యానీవ్షత ఇతి. న అచేతయమాన 
త్యాత్ , వ్రషుకారో హూ వ్యాపృతమనా బ్ర బవీతి ఇషు మేవాహమేతా 
వంతం తొలముపలభ' మావోఒభూవమితి, మొగ్ధస్తు లబ్దసంజ్ఞో. చి బీతి 

అంధే తమనృహ మెతానంతం కాలం ప్రతోపో భూవం న నించి 
నయా చేతీతమిలతి దా గృతశై నైక విషయవిప. క్ష క్షచేతసోవి దెహకో 
నిధ్ధియతే ముగ్గ స్య తు, చేదం ధరణ్వ్యాం పతతి, తస్తాన్న జాగర్టి 

నాప్ స్వపాస్నైక్ ములో శతి, నిస్పంజ్ఞ జ్ఞ త్వాత . నావి ము వ్రతః, ప్రాణోష్తణో 

ర్భావాత్.. ముగ్గ & పా జంత మృతోఒయం సొన్టిన్న వా ముతో ఖతి 
సంశ యానా . ఊహే. క చ్చు నొ నృతి హృదయ బెళమాలభంలె నిళ్చయార్థం, 
ప్రాణోజ స్టే “నా = నీతి చ నానీకాదేశం, యది ప్రాణోషణోర నిత్యం 

సొవగచ్ళంతి తతో మృతోఒయమిత్యధ్యవసాయ్యి ? దవానాయారణ్యం 
నయంతి అథ తు ప్రాణమా ప్లూణం వూ వ్రతిపద్యం తే తతొ 
నాయం మృతఇత్యధ్యవసాయ సంజ్ఞాలా భాయ ఖవజ్యంతి. పునరు స్థా 
నాచ్చ న దెష్ట్రం గతః న హీ యమం గతో యమశరాజ్యాత్స )త్యా 
గచ్చతి. అస్తు తర్హి సుషుపో నిస్సంజ్ఞ త్వాదమృతత్వాచ్చ న వైలవ్ 
రకా ముగ్ధ! కచాచిచ్చికమవి కోచ్చ సిక సవెపథురన స్వ దహో భవళి 
భయానకం చ వదనం విష్ళారి తె నేత్ర సుష్వుప్త స్తు వృనన్న వదన 
స్తుల్య కాలం పునః వునరుచ్చ స్త్ మా పతే అస్య నై భ వతేః 
చాస్ఫ దేహో. వేపత్కే పాణిశే వేషణమా ల్రేణ చ సుష నముక్టౌప 
చహధారణం చ తస్యా స్ట్ న ముగ్గ గ్గ స్యేతి a దూషయతి..నే త్యాదినా, 
'మూర్భాయా జాగరా కృేదము కో స్వవ్నమృతిసువుప్రిభ్యో _ శేదమాహ-__నాపీ 
రా, ఆలభంతే స్ప శంతి. దెహం మరణం, షుప్త్పమూర్శ యో; కించి తా 
రూ ్ యేఒవి బహువె లక్షణ్యా ద్భెద ఇశ్యాహైచేత. లతణ భేదము కా నిమి త్త భేద 

ల్ో o0 సత్త్వ్వత్ ౩ నావీ నుమ క్తిక, భయానకవదనవత్త్వాదిలతణ భేదాల్; కింలు 
పాత్ పృనక్తన్య ప్రతిషేఖే అన్యత్రా (ప్రసంగాచ్చివ్యమాణే వన్తుని యః సంప్ర 
యః స వరిశేష్క, కస్త ముగ స మ్యగ్గిర్షూ ర్భావస్టా తదవస్థావ న్న వి శేషక్టునరాహి 

ర్త షల 
(మే 
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యంతి, న తు ముగ్ధం ముద్దరఘాలెనాపి. నిమి త్త ఖేదళ్చు భవతి మోహ 

స్వావ యో, ముసలసంపాతాచెనిమి _తత్యాన్నొహస్య శో మాదినిమి త్త 
డీ లో 

లే చు సాషవస్య. నచ లోశే స్తే ప్రనీద్ధిః ముగ్గస్సు ప్ప వ్రత, పరి 

శేషాదర్ధసంవ ర లేత్యవనళ్యాము నిస్పంజ్ఞక ల్య్వాత్సంపన్న ఇతర 

సాచ్చ వై లత ణ్యాదసంవన్నతి.క థం వునరర్ధసంవ త్రిర్యుద్ధ ఇతి శక్యతే 

వక్తుం, యావతా సుప్తం ప్రతి తావదు క్షం శ్ర్రుత్యా" సతా సోమ్య 

తదా సంపన్నో భవత్య తృ స్తేనో న్లేనో భవతి నైనం నేతుమహోరా త్రై 

తరతో నజరా న మృుత్వుర్నుశ్ శబ్ధ. న సుకృతం న దుష్మ్ఫతే వి మిల శ్యాప్ 

జీవ "హొ సుకృతదుష్కృూుత యాః వా వా వః సుఖ తే( దుః ఖత్యప్రత్యయో 

త్పాదనేన భవతి, న. చ సుఖస్యో ప్రత్య యో దుఃఖత్వ త్య "యో 

ఆస బద ఊచ ర నే, మూ? వి పతంయా వెన న nN 
వాసుషు స్వే విద్య తే, ము గ్ధెఒ శౌ ప్రత్యయా నైన విద్యేలె, తస్తా 

దుపాథ్వ్యువళ్ మాత్ సుషు పవనుగ౭.వీ కృత్స్న సంప _త్తిలెన భవితుమ _ 

రతి నార్ధసంపల్తు లతిరితి. అత్రాచ్య శాన ట్రూమోముగ్ధేఒర్టసంవ ్రర్టీకస 

బవాణా భవతీతి కిం తర్హ్ల బైన సుష _ప్టవతుస్య భవతి ముగ్ధత్వం 

లొర్టేనావస్థాంతరవతు నే సలి బ్ర్రూమః దర్శితే చ మోాహాస్య స్వాపన 

పైనతన వ ిఖిజ్ఞువ్య ప్రీ ద్ధే త్యాహ-న చేతి, _ ఉక్తసారూవ్య 

మెరూ ప్యాభ్యామర్థనంవ శస పస్సువం ప్లిధల్మై రసంపన్నో ముగ్ధస్సుముప్తో న భవతి, 

సరై నర్మ రణావస్థాధర్మై రనంపక్తెర్య లో = పీ న భవతి కింత్వవణ్థాంతరం, గత ఇతి 

బ్ యళ ౧ వారా సూత్రార్థ 8. అత, సూత జీవన బృహ్హ్మాణ రసం త్తిరుశ్తేతి భ్రాంకళ్ళంకలే--కథమితి. 

యత్సుమ ప్పం (వతి నత్చ్పంవన్నత్వం శు శుతం ఠతదుపాధ్యభొవా ఫప్తాయం, ఊఉ పాధ్య 

భావశ్చ ముబ్జస్యోి సమ ఇతి యతః సాల్ కృత్స షసంవ శి తశ త్యర్థక. సుమ్ముక్షి 

కాలే కర్తానరబంభే పునరుళ్ఞానం కథమిఅస్యకంక్య త అ్యా_ర్యాభ బా ల్ల కదసంబంధో ్డి 

కశ్యాహా-జీవే పీతి, బ్రహ్మణా కృళ్ళ్చషనంస త్రిమంగీకృత్య పరిహార లిినే బ్రూమ 

ఇతి. ముగ్గత్వం హీ నువు వ్రస్యాన్థన నిస్సంజ్ఞ తా పదెధశేణ సామ్మేన సంపన్నం 

భవతి మరణస్యన్టేన కంపాదినా సంపన్న మళ్యర్థ సంప, ప్రరిత్యర్థః: ఇతో౭పి సుహు ప్త 

త్యాదినా అ స్థన ధర్మ జాలేన మూర్చ్భానస్థాయా: సంపన్న ఇ "ల్ అర్జేన శంసనా 

దిగా మరణాపసాథర లేన చ యు క్షత్వాలత్  ఆర్హసంవ త్తి; సూరా? సా 'నును సీ 
యాం థా ఆది 

' వ్యతిరి క్త "వత్యనవద్యమ్. 



772 రత్న ప్రభాభూషిలే, కాంకరబ్రహనూత్రభామ్యే [అ. 8. 

సామ్య వైవమమ్మె. ద్వారం చైతన్మరణస్య యదాస్యి సొవేేషం కర్మ 

భవతి తడా వాజ్యనసె ప్కత్యాగ చృతః యదా తు నిరవశేషం కర్త 

ఇచ్చంతి. యత్తూక్తం న పంచమీ కాచిదవస్థా 

దోపు, కాదాచిత్మీయమవ స్థలి న ప్రనీద్ధా స్యాత్, 

లో కాయు ర్వేద యోః. అర్గసంస త్త పభ్యుపగ మాచ్చ 

గణ్యతఇత్యనవద్యమ్. 

ప్రతి చతుర్థాధికరణమ్. 

స్కూ న స్థానలో ఒపి పర స్యాభయలింగం 

సర పల్ఫహి. ౧౧. 

యేన బ్రహ్మణాసుషుప్యాదిషు జీవ ఉపాధ్యువళ్ మాత్సంపద్య తే 

న్యేదానీం స్వరూపం శ్రుతివశెన నిన్ధార్య తే. సంత్ఫ్యుభ యలింగాః (8% 

షమ్యమి త్యావా--- ద్వారం వేరి. అప సిద్ధిమంగీకృతో్య క్షం వ్రసిద్ధిరప్య స్తీ త్యావ- 
fol 

zw చిల్ల చే
తి, ఆయుర్వేదో వైద్యశాస్త్రం. వ్రసీద్ధా కథం వివాద ఇ త్యాళంక్య 

సిస్టం త్యాహ-.-అన్టేతి. నుమ ్ తిమృతిధర్శార్ధసంవత్త్యా తదంతర్భావ ర సళ. ర్ రీ cl బై ఎ (Ce 

ఇతి చతుర్ధాధికరణమ్. 

౧౧. సర్వాఖిరవస్థాఖేరల్నప్తస్త సమర్థ ఇతి విచార్యా పాదనమా పే స్పచ్చ దార్థం 

"రూపయితు కామః ప్రథమంతస్య నిర్విశేషమాహ---నస్థానతో ఇవి వరసో్యోభయలింగం 

ర్వ, హ్, ఉద్దేశ్యత్వం వదార్థజిజ్ఞఃసో పరమానంతరం తత్స పరూవబ వ్యా విచార 

గ్యవసరనంగతిమావా=ర నేతి. సవిశేవత్వం నిర శేష తం చేత్యుభయం లింగ్య తే 

క్షాప్య లే యాభిస్తా ఉభయలింగాః శ్రుతయ; సంశయబీజ ల్వేన సంతీత్యర్థ 8. యథా విరు 

ఇక్ళం చతుర్శిరథికర లై ఉద్దేశ్య ల్వేన ప్రథమం జిజ్ఞాస్యం త్వపదార్థం స్వ 

ప కాళచిబేకరసం సర్వావస్తావినిరు కం నిర్విశేషం సంశోధ్య, తలిశ్రాసోవరమానంతర 
© థి శన జల్లా 

మువసరసంగత్యా విజయ క్వేన జిజ్ఞాన్యం తత్స దార్భం శోధయితుం పాదేేషమారోభ 

మాణో మూర్భ్భావస్థాయాః విరుద్ధనుషు _ప్రీమరణావస్థో భయథర్మ వత్త్వవత్ బృవాణో 

౬ప్యుభయ రూవత్వం భవత్వితి దృష్టైంతా వాంతరసంగ ల్యేదమాహ-_-_ 

అర్ర, ఫూర్వవప మే ద్విరూపం బ్రా ఛ్యేయక్ సిద్ధాం లే నిర్విజశేవ మే వేతి ఫలశేదః. 



పా. ౨.) ఉభయలీంగాధికరణమ్. ౫. సూ. ౧౧. 778 

శ్రుతయః బ్రహూవిషయాః “సర్వక ర్యా సర్వ కామస్పర్వగంధస్పర్యరసః 

గాంగ ర నరా అస హల ప 0 ఇ ల్యేవమా ద్యాః నవి ఇవలీం గె, అస్థూలమనణ్వ హస్వమదీర్ట్య మిత్యేవ 

మాద్యాళ్చు నిర ఇషటం గాః, కిమాసు శు తిషూభ యలింగం బహా 
ల ఆశి 

పతిప _క్తవముతాన్యతరలింగం, యచాష్యోక్యకకలింగం తదాపి కిం 
9) 

సవిశేషముత నిర్విశేషమితి మిధమాంస్య తే, తత్ర భయలింగ శు శ్రుత్యను 

గృవాదుభ యలింగ మేవ బ్ర హ్లత్యేపం ప్రాజ్తే ఇదముచ్య తేన 

కానళ్స సతవవ పరస్య బృహాణ ఉభయలింగత్వేముపవద్యతే, నే హో 

కం న స్తు స్వతవవరూ పదివి కేపిజవేతం తది(పరితం చేత్యవ థారయితుం 

శక్యం 2 విరోధాత్. అస్తు తర్హి స్థానతేః వృథి వ్యాద్యు పాధి యో గాదిత్సి 

త్రదవీ నోవవద్య లే న హి పాధి యో గాదప్యన్యాదృశన వ్ర వ స్తునోఒ 

న్యాదృళ స్వభావస్పంభఖ వతి. న హొ స్ఫచ్చస్సక్ సృృటికోఒల_క్ష కాద్యు 

పాధియో గాదస్వచొి భవతి, భ్రమమాత్ర తా్యాదస్వచ్భతాఖిని వే 

ధనుషు ప్లీమరణోభయ రూపం ముగ్ధత్వం తథా శ్రుతిస్తామాణ్యాదుభయరూవం బహ 
థి WU 
ఛ్యేయమితి దృష్టాం లేన ఫూర్వవతుః. నిర్విశేషమేకరూవ మేవ ద్రేయమితి సిద్ధాంత 
యళి--వీవ మితి. కిముభయరూవత్వం స్వతక$, ఉత స్వళో నిర్షుణస్య సర్వగంధ త్వాది 
విశేష ఉపాధితన్సత్య: ఆవోస్విత్ న్యశీస్సవి వ మేన ౮ హౌతి, తత్రాద్యం నిరస్య 

YE 
ద్రైవాణి విశేషః కల్సితః 

జెపాధిక తాల్ న్పటికే లౌహి త్వ వదితే రం. an త్వ 'రేష౭_పికత తం మి్ళేతి ఏళ సృ ప (| స్ ల గాల లీ 
దృష్టం బవాణి తూపాధీనాం మిథ్యా తాల్ శక్కతో వి శేపో మిఖ్ఫేతి కిము 

3 

ay “నర్వ కామః సర్వగంధ$ సర్వరన$ి ఇత్యాదినా బ్రైవాణః సవిశేష తం 

ప్రయ, 'అస్టూలమనణు ఇత్యాదినా నిర్వ శేషత్వమ్. తత్త కిమ్స్ ఉభయ శుశ్య 
నురోధాత్ ఉభయరూవం బ్రహ్మా ఊొతెకరూవమ్ ఏకరూప వమిత్యత్రాపీ పం 

నీర్విశేషం వేతి సంబేహా, ద్విరూవమితి ఫూర్వః పతం, సీద్ధాంతస్తు---న తావక్సరస్య 

బవాణః ఉభయలింగకు ఊఉభయరూవత్వం సంభవత్కి సత్యస్య వస్తునో చ్ర్వైరూప్యా 
యోగాల్ ; న హ్యాకమేవ వస్తు వీకదా తవ్వ త్తదభొవవచ్చ దృష్ట్రమ్. ఏతేన మూర్భా 

వస్థదృష్టాంతో వైలతణ్యాన్నిరస్తః. నాప్ స్టానత ఉ పాధిత ఉభయరూవత్వం 

తాల్టి్వ్వ్రికం యు క్షమ్, అగ్నిసంయోగమాల్రేణ జలస్థోస్టస్య తత్స ్ వథావత్వావర్శనాల్ , 

అశ వీకకూవత్వమేన బృవ్యాణః; హీ యస్తాల్ సర్వత్ర సర్వేషు వేదాంలేవు 



వ | మ్ 
అ =) లి బ్య జ వ 9 వావ రా గ్ర రావి సమ సవికెషరహొతం res ధ్రిహప్రతి 

వ్ర n ఇంగ జల [౨ i అలో అల అదో ఇల వత్తవ్యం న తద్వివరితమ్, సర్వత్ర, త హా ద్ర వ్యాసరూప వతిపాదనవరే జో జాలి 

లి వాన్యేషు 'అళ బ్దమస్పర్శమరూ పమువర్ణియి మి త్యవమాదిప్యపా 

సమ వి 'శేషమేవ బ బహ్లోపదిళ్య తే. 

సూ. న భేదాదితి చేన్నప్ర ల్యేకమత 
ద్వ్యచనాత్ ౧. 

అశావి స్నా సత్ = యదు క్షం నిర్విక ల్పక మేక లింగ మెను, హా హ 
నాస్య స్వతస్రాన ఓ వోభయిలింగత్వమ శీ స్తుత, తన్నో పవద్యోలతే. 

కస్తాత్ , ఛేదాత. ఖన్నా ఏ రా ప వ, ఆివిద్యుం బహాణ ఆకారా ఉవది 

న లే “దతుషూ ద హా సోడెకేకలం బపహా వామన త్యాదిల ణం ఫ్ర ఏద్న/ప్య SE 
బ్రహ త్రాలోక్యక రీరం వై శషానరతొబ్దోదితం బ హౌ ల్యెవంజాతీ 

య కాళ తస్తాత్సవిశే శషత్వమవి బవాణోఒభ్యుపగంతవ్యమ్. ననూ క్షం 

నొ ఛభయలింగత్యం ర్రహ్మణాస్సంభ వతితి. అయమప్యవిరోధః, జపా 
కృత త్వాదా కార భేదస్య, అన్యథా హా నిర్మిషయ మేవ భదళాస్త్ర 

వాచ్యమి త్యాహ-__ జ పాథీనామ్తి. తృతీయం నిరస్యతి. ---అతశ్పేతి. సర్వస్య విశేషస్య 

కల్పిత త్వా దే వేశ్యర్థః. నిషేధ శు కేశ్సైెవమి త్యావా._ సర్వత్ర, హీళ్యాదినా, 

లలి భిద్యకఇతి భేదో విశేష, నిర్విశషత్వస్య శ్రుతౌవవి విశేషస్యాపీ శ్రుతే 

భేయరూ వత్వం న్యాదితి శంకాం వ్యాచ స్రై--అథాపి స్యాదితి, భ్రారో్ట కం 

విరోధం స్థారయతి---ననూ క్తమితి. భేద శ్రులిప్రామాణ్యార్థమా పాధిక రూవ భేదస్వీ కా 
రొదవిరోధ = ఇతి సమాథధ్యర్థః. కిము పాధిగత వవ రూప భేదో బవాణ్యుపచర్య కే 

'ఆశబ్దమస్పర్శమరూవక్” ఇత్యాది బ్రవ్యావ'రేమ సవిశేషత్వనిరా సేన నిర్వేేష మేవైక 
వం బృవహోవదిశ్యత ఇత్యర్థః, 

నను న నిర్విశేవమేవ బవా. కుతః, ఛేదాల్ పృతివిద్యం బ్ర, బ హణ ఆకార [హవ uy =) 
ఛేదేన భేదాత్ ; కస్యాంచిత్ ఏద్యాయాం చతుహ్పాద్భ)వోవదిశ్య తే. కస్యాం 
చిత్ పోడశకలమ్, కస్యాంచిత్ త్రైలోకటరీరం. వై శ్వానరాఖ్యమ్. తస్తాళ్ 
సవిశేషమపి శ్రుతిసామర్థా బ్రదంగీకర్హవ్యమితి చేత్ న; వ్ర ల్యేకం (వృక్యుపౌధి అక 



పొ. ౨] ఉభ యలింగాధికరణమ్. స నూ౧౩, 775. 

వష 5 / రి ప కే సద్యేలేతి చేత్, నేతి య్రానుః. కస్మాత్, వ్ర, గక మతద్వచనాల్ త్యుపాధి భేదం హ్యా భేద మేన వణ శ్ర్యావయతి శాస్త్రం యళ్చా 
యమన్యాం వృథివ్యాం 'తెబో మయోఒన్ఫుతమయ।; పురుషో యథా 
యమ థ్యాత్మం శారీర సె జో మయో౭.మృతనుయః పురుపషోఒయ మేవ 
స యో౭యమా లేితాాది. అతళ్ళ న ఖన్నా కారయోగో బ హణ | = భి wp! శా స్రయ పలి శక్యతే వక్తుం భదన్యోపాననార్థ త్యాద ఛే దే తొర్ప 
ర్యాత్ . 

Cele 

సూ, అసె చై వమేకే. ౧౩. 
అవినై వం భదదర్శననిందా వూర్వకమ భేద మేవై శేశాఖనః సమా 

మనంత 'మననై వేదమా ప్పవ్యంనేహనానా నీ కంచనమృత్ స్ప మ్బ 
త్యుమాపాస్నీతి యఖహానా నెకవళ్యతీతి, తథా న్యెఒవీ “భోకా 

ద Te వా ఎ నక భ్ ఇ లొ 
భోగం చై రత వంచ మతా సర్యం శోకం ర్రోనిభం బవమెత 
దితి సమ_స్టస్వ భోగ్యభో కృనియంతృలతణస్య వృపంచస్వ (క 
కస్యభావ తామధీయ తే, కథం పున రా కారవదువ చేశినీవ్యనా కారోవ 
నీషు చ త్రి హ్మాబిషయాసు శృతిషు సతీష్యనాకార మేవ బ వోవ 
థవార్య తే న పునర్వివంతమిత్వత ఉత్తరం పథఠతీ__ శాల 

ంటె 

ధ్యానార్గముతో పాధియో గాల్ సతృవియదరూవవ కయా 2 పు! ఛేదో భవతీతి, థి రథ ఆం త 
ఆద్యెఇస్త దిష్ట సిద్ధిః, ద్వితీయమ భేద శు త్యా దూషయతి-__ నేతి బభూముఇలి. 

ం Ba రా ur ' 
౧౩. ౫ వ్రతనిందాఫూర్వకమచె పత” శేశ్చు సిర్విశేషం తత్త ఏమితి సూత్రార్థ 

మాహ._అపిచేతి, భోశ్తా బేవో భోగ్యం శభ్రాది తయో పేరి తొరమోశ్వరం చ 
మతౌష విచార్య మే మమ సో క్తం తత్సర్వం త్రి విధం బ్రా వేతి జానీయాది త్యర్గ 3+ 
ద్వివిధ శుతీమ నతీవు నిర్విశేప 'ల్వే కిం నిచయామకమితి శంక లే___కథం స్రనరితి, 
ద్వచనాల్ అభేదవచనాల్ 'యశ్చాయమ స్యాం వృథీవ్యూం తేజోమయో2 మృత 
మయ;$ పురుషః ఇత్యాది శు తే” బ్రహణ; నరోర్ప పాధిము పృథిస్ఫబాడిను అ భేద శ్రవణాదిత్యర్థ:. 

అపి వైశే శాషఖున 'మృత(ోోక స మృత్వుమాష్నోతి య ఇవా నాెనేవ 
పశ్యతి “చేవా నానాస్తీ కించని ఇత్యేవం 'భేదనిందాపూర్వకమ భేన మేవ ద్రవ్హాణః సమామనంతి ఇత్యర్థః, 



77గ్ర రత్న ప్రృభాభూషి లే శాంకరబ్రహనూ త్రభామ్యే (అ. 3, 

సూ. అరూపవచెన హీ తత్సృథానత్వాల్ . ౧౪, 

రరూపాదా్యా కారరహిత మేవ హ్ (బవ్రావథారయితవ్యం న 

రూపాదిమత్ . కస్తాత్ , తత్స) థానక్యాత్ . అన్థూలమనణ్య, హస్వమ 

దీర్భ మశ బ్దమస్పర్శమరూపమవ్యయం, ఆకాశో వై నామ నామరూప 

యోర్ని ర్భపితా తే యదంతరా తద్భ్బహ, దివ్యో హ్యామూర్షః 

పురుషః స బావ్యాభ్యంతరోో హ్యాజ తచేతద్భ)వావూరమనపరమ 

నంతరమబాహ్యామయమాక్తా బ్రహ్హ సరాషనుభూళి ఇ త్యేవమాదీని 

పొ వాక్యాని నిష ప్ప్రపంచ। బృ వాత్థత త్త ఏప్ర ఛానాని నార్ధాంతర ప్ర థా 

నానీ త్యేతత్ప్రతిష్టావితం “శతు సమన్వయా దిత్వ త. తసాచేవం 
© లాలి YU రీ 

జాతీయ శేషు వాశ్వేషు యథా శ్రుతం నిరాకార మేవ బవ్రోావథారయి 

తవ్యమ్, ఇత రాణి త్వాకారవద్చ స్థ్రహావిషయాణి వాశాస్థన న తత్చ) 

ఛానానీ. ఉపాసనావిధి ప, థానాని పూ తాని, తెవ్వసతి విరోధ 

యథా శ్రు శు తమా శ్రయితవ్యమ్, సతి తు విరో ఖే తత్ప్రథానాన్యతత్స) 

ఛా నభ న్ బహీయాంనీ భవంతీతి. వవ వినిగమనాయాం హేతుః 

యేనో భయీప్యపి శ్రతిషు షు సలిష్యునా కాన మేవ బ్రవావథార్య తే న 

౧౮. తత్స రాతక్పరవిరో భే తత్పరం బలవదితి న్యాయో నియామక ఇళత్యా 

వా... అరూపవదేవేతి. ఉపాసనాపరవాశ్యేషు ఆకాశే తాత్పర్యాభ" వే౭పి దేవతా 

ఎగ్రహవదా కారసిద్ధిమాశంక్య నిష్ప్రపంచవరశ్రు శులివిరోథాల్ మెవమిత్యెహ-ా 

సేహ్వసతీతి. 

నను సగుణ నిర్దణావరే శుతిద్వయే సతి కథం నిర్హుణే బనహ్మాణే వత పాత; | 

త్ర (కోవా 

రూపాదిహీనం నిర్విశేవమేవ బ్రహావధారయితవ్యమ్, న సవిశేషమ్. కుతః. 

“అస్థూలమ్. ఇత్యాది నిషేధశా స్త స్తు నిర్దణబ్యహ వ్ర, ఛాన త్వాదిత్యర్థః. ఉఊపాననావా 

క్యానాం సవిశేవ కే శాక్పర్యాభావాల్, తత్తాత్స ర్యాంగీ కాగే "వాక్య భేదాపత్తే! 

ఇతనేషూం సవిశేవ వాక్యానాంవ్ర, ప త్యమెదిసిద్ధప, వ వంచానువాదక ల్వేననిర్విశేష పర త్వాల్ 

“తదనన్యత్వమ్" ఇత్యాదినా వ్ర పంచమిథ్యాత్షసాధనాచ్చ, న సవిశేషత్యం ట్రైవ్గాణః 

ప్రామాణికమితి భావ, 



778 రత్న వ భాభూపి తే, శాంకరబ్రహనూత్రభాహ్వే (అ. 3. 

సూ. ఆహ చ తేన్హాత్ర త్రమ్. ౧౬. 

ఆహ చ శ్రుతి తౌ ఎరీన్యమా త్ర తేం పతర తం 
= - అభ్య €్/ 

వ Tat: నిర్వ కషం బహా స య థా నై ౦ధవఘునో ఒనంల రో= బాహ్య 

కృతో రసఘన ఏవ ఏవం వా అరే_యమాక్రాః నంతరోఒ బాహ్యా! 
క్నత్స్నః వక్షైానఘన ఏ వెితి, ఏతదు క్షం భవతి, నాస్యాత్మనోఒ_న్గ 

అ వ్ర oy a ర్బహీరా( మై తన్యాదన్యద్రూపమ నీ, చైతన్య మేవ తు నీరంతరమస్య 

స్వరూపం, యథా టమింథవఘన న్యాంతర్చహిళ్చ లవణరన ఏవ నిరంతరో 

భవతి న రసాంతరం తథా వతి. 

సూ. దర్శయలతిచాథో అసి స్మర్యలే. ౧౭. 
దర్శయతి చ శ్రుతిః వరరూవ వ్రలివే పే. ధేనైవ బ్రహ నిరం శేవం 

“అథాత ఆదేశో నేతి న్య అన్య దేవ తద్విదితాదథో అవిదితొదధిః 
యతో వాచో నివ ర్తంతె యు 5 మనసా సెహాి ల్యెవమాద్యా. 

బావ్మ._లనా చ బాధా 5 ష్టస్పన్న వచనేనైవ బాహా పోవా చేతి 

౧౬. యతః క మాహా ఆతక్స వెశేపో మిఖ్యేతి సూ త్రార్థమావా= 

అవా వేతి. నై ంధవఘనో లపణవిద్దు?, 

౧౭. . కించ శ్రుతిస సత్యః పరవ ధృతి షేభేన ద్రహో వచేశాన్ని వృ) వంచం 
ద్ర పీ త్యావా=_దర్శయతి చేతి, అభ తతో _క్ష్టనంతరం తన్య జూన హేశుత్వా 

న్నేతి చేతిళ్యువచేశ; కి (క్ర, యకఇతృర్థః. అధి అన్యత్ పునః పునరథ్హి భోఇతి నిర్భంధ 

నను కీద్భశం నిర్విశేషం బ్ర హేత్వక ఆహ--- 
స యథా వైంధవసునోఒనంతరో =. చావ్యాః కృత(ోష రనఘన నీవైవం వా 

ఆనేఒయనా తానంతరో =బాహ్యః కృక్చ్నః (వుజ్షానఘన ఏవి ఇలి శ్రుతిః కన్థాత్రం 
శె చైశన్యమ్మాక్ర తం స్వ, ప కాశం చిచేకరనం ర్వ చేషమాహాత్యర్థ. 

కించ వృవంచ వ, క్యాఖ్యానము ఖేన 
మేవ; సవిశేష ల్వే తద్య్వాతై చేవ తత్సి ద్ధెః 

త్న్నాహ_ 

ప వ పీ బహ నిర్విశే ద్రెవ్మాణ వ చేశావపీ బ్రా స శెష 

వ్ర, త్యాఖ్యానో వ దేశానర్థక్యం స్యాది 

'అథాత ఆడేశో చేతి జతి” ఇ త్యాదిశ్తుతి9 వపంచని షేధము ఖేనై వ బ్రా 
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శ్రూయతే 'సహోవాచ అధీహి భో ఇతి సతూకీ వంచ బభూవ తం హా 

షాతీయ్ బొ తృతియే వా వచన ఉవాచ స్రామః ఖలు తంతు నవిజొ 

నానీ ఉవశాంతో=యమాశే” తితథా స స్మృతివపి పరప వ్ర తి మేధనై నో 

పదిళ్ళోతే “జ్ఞ “వేయం య త్రక్ కు వవవ్యుమి యజ్ఞాత్వా౭ మృతమళ్ను లే, 

అనాదిమత్సరం (బ్ర బృహ్మాన స త్తన్నా ్నసదుచ్య తే” ఇ త్యేవమాద్యాసు. తథా 

విళ్యరూవధరో సోరయబో నారదమువా చేతి స్మర్య లె “మాయా 

చబ్యాపా మయా సృష్టా యస్తాం వళ్వ్యసీ నారద. సర్యభూతగ్నుతై 

ర్య క్త కం మైనం మాం జ్ఞాతుమర్హని న తి, 

సూ. అతవవచొసపమా సూర్యకాదివత్. ౧౮ 
యతవవ చాయమాత్రా వైతన్యరూపో నిర్విశేషా వాజ్బనసా 

రీతః పర ప్రతిశే పే ధేనోపదేశఒతవవ చాస్యోపాధినిమత్తామపార 

మూార్ధికీం వి శేషవతాముభిచే ప్రేత్య జలసూర్య శాదిరదిక్యువమో పదీయతే 

మోడుశా స్తే సెషు షు. “యశథాహ్న్యాయం జ్యోతి రాళ్ళ వివన్వానపో ఖిన్నాః 

కారిణం తం వ్ తృతీయే చ వే తూస్వంభావం త్యక్షో వాచ, ఉవశాంతో 

నీర స్తై ్ వతః, అత స్తన్య తూప్పంఫావనీవో క్లరమితి, సౌ క్ర శ్చాథో శబ్ద స్తథార్థకః ఆది 

' శ ధన్ యం ల్ అ . . ల - 

మత్కార్యం తన్న భవలత్యనాదిమలీ సనత్ ఇంద్రియ వేద్యం ఆనత్సరోతం చాన 

స్య ప్ప్కకాళ తా్టదిళ్యర్థః. సర్వభూతగు వై ర్లివ్వగంథాదిఖిర్యు క్షం మాం మూ _ర్టిమంకం 

9 షం నార స 
లు 

వశ్యసీతి యశ్సా మాయా అశవీవ స మ్వైతో భగవానితి మాం 
a యం ద్ర 

వస్తుత చై పతా తీ త్వాదిత్యర్థం. 

రా కించ యథా జలాద్యు పొధికల్ని శకః సూర్య చంద్రా దే శ్భేదచల శాదిర్గ 

నీవ మాత్రన ఇతి దృష్ట్రాంతన్రు లేశ్చ నిర్విశేషం శ త్త పని త్యాహ---అతనీవ దోవ మే, 
అర ఇ గ అగ స న్ శక్! సన ర ran a క కక ॥ 

జలస్థ్మ ప్రతిబింబ త్వా కా రేణ సూర్యసె నఖ నత్వద్యోశవాయ నూ రతి క పృతృయః. 

జ 7 గార్ న అగ స స వది mY అధ న! కం దర్శయలి. సౌత్రాథిోోళబ్దః తిథార్థః. శ్రథా స్యర్యలే చ భగ ద్రీ జె ను నిషేధముఖీనైవ 

బ్రహ్ “అనాదిముత్చరం బ్రహ్మ న న త్తన్నా సదుచ్య తే ఇతి. 

కిం చ విశిషదృప్రాంతో ్రిరపి నిర్విశేషశ్వమసృ 'గమయ తీ త్యాహఎ 
(2) (oe జాని 

యత నీవాయమాత్తా మై త్హై సకరనః పరపతి షేథోపదేశో నిర్విశేషక, అత 
అజ. యొొరా 



7590 రత్న ప్రభాభాషిక్కే కాంకరబృహానూత్రభామ్యే (అ. 3. 

బవాందైకోఒనుగచ్చ౯, ఉపాధినా క్రియతే భేదరూపో దేవః మేశ్రే 

చ్యేవమజోఒయమా కోతి, “వకవవ తు భూతాత్తా భూ తేభూ తే 

వ్యవస్థితః. వకథా బవుథా చెవ దృశ్యతే జలచంద్రవ” దితో వెన 

మాదిషు. అత వత్నవన్సీయతె. 
JY Dd థి 

సూ, అంబువద గ హ ణాత్తు న త థాత్వమ్. ౧౯ 

న జలనూర్య్న కాదితుల్న తగమిహోవవదర్షి తే తద్యదగ హశణాత్ , థి తీవ వ్. © 
సూ ర్యాదిభ్య్యూ హూ మూూ_రభ్ళోః సృథగన్భాతం వివ్రకృష్ణ దెళం మూర్తం 

చ జలం గృహ్వులే తత్ర యుక్తస్ఫూర్యావి వ్రతిబింబోదయః న త్యా 

తాఒమూర్లో న చాస్తాత్ పృథగ్నూతా విప్రకృష్ణ దెళాశ్ ృపాధయః, 

సర్వగ త త్య్వాత్స ర్యానన్య తా చ్చ, తస్తాద యుక్ఫొ= యం దృష్రైంత బ్రతి 

అత వ తివిధీయలె. 
తా 

యథాషాయం జ్యోతిర్య యో వివస్వాళా స్వత ఏకో2కి నుటాదిభేదేన భిన్నా అపోష 

న్ స్త చచ నం అక జో ; భి నుగచ్చక్ బహు ఇా శయ ల నీవమజోఒయమాళ్తా దేవ; స్వ ప్ప కాళ నికో౭పు 

పౌధినా మాయయా మేత వ్వనుగచ్చక్ భేదరూవః క్రియత ఇతియోజనా, 

౧౯. ఇహాళ్ళ న్యు క్తదృష్టాంత వై షమ్య శం కసూ త్ర౦---అంబువవితి. ఆత్మనో 

నీరూవ తాజ్ దూరస్థో పాధ్యభావాచ్చ మాయయా బుద్ధ్యాదిమం పృశిబింబథదో న 

యుక్త ఇత్యర్థః. 

విదావధికం సవిెేేషత్వమాదాయి _ సూర్య కాదివల్ జలగతసూర్య ప్ప తిబింబాదిపల్ 

గట్ ఏ oe అద్య ౧ ఇత్ఫుపమో పాదీయ లే మోత్శా ప్రేమం యథా హ్యయం జోోతి రాశ్రా వివస్యానపో 

భిన్నా బహుశా వోమనుగచ్ళక్.. ఉపాధినా క్రియతే భేదరూపో దేవః నే శ్రే షే 

వమజోఒయ మాత్రా, ఇ త్యాదిషు, నవం చ నీతద్దృష్టాంతబలాదవపి బ్రవాణో నిర్వి శే 

పషత్వమితి సూత్రాఫేప్రైయఃః 

దృష్టైంతవై వమ్యుం శంక ల 

యథా అంబు సూర్మాన్యూర్రాత్ ఒఖిన్నం దూరస్థం మూ ర్తం గృహ్య లే, కద్యల్ 

అమూర్తాళ్స ర్వాత కాదాత్త్మనొ ఫిన్న దూరస్థో పా ఛేరగ్స వాణాత్ న తథాత్తం న 

సూర్నతుల్న్గుతరగమితి శం కార 8. సూర్యలుల్యల్వ ౦5 ్భ 
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సూ, వృద్ది హో సభా క వస ంలార్భావా 

యు_క్షవవ త్యయం దృష్టాంతః వివమీ తాంళసంభవాత్ , న హీ 
దృష్టైంత దార్థ"ంతిః యోః క్యచిత్కిం చిద్వవమీతమంళం ముక్తాష సర్వ 

నారూప్యం "వేరచిద్లన ద్దన్మయితు 0 కక్య ల్కెసర్యసారూ వే సె హా దృష్లాంతేదా 

వో భావో చ్చద ఏవ స్వా సత్. న చేదం స్యమనిషిక యా జలసూర్య 

కాదిద్శ బ్టాంత ప, వ ణయనం, వ్రణతస్య త్వస్య ప ప రనాజనమా లో 

మువన్యస్య తే పునర త్ర త న్న. నారూవ్వమితి, “తదుచ్యలే, నృ 

వ్రోసభౌ _కీషమితి. జలోతం కా సూర్య ప్ప ప లెబింబం జలనృర్ధ' వర్గ చే 

జల వ్రాసే (హాసతి జ జలచలనే చలతి జలే దె ఫిద్యత లే త్యేనం జలధక్తా 

నువిభాయి భనతి, నతు పం మార్థతేః సూర్యస్య త థాత్యమ స్తీ న్కు వీవం 

పరమాంస్థతో ఒవికృత మేక వాసనకి సద్బ)హా దెహాద్యు పాధ్యంత ర్భా 

౨౦. ఉఊ పొధ్యంక ర్భా వేన త త్క_ల్పితధర్య వ తమ, త వివశ్నీ తాంశ నేన సమా 
భానసూత్ర తం, సృద్ధిహ్రా సేతి, దృషహ్టైంత సామ్య వీ సీయూ పాల్మ న వ లిబింబం స్వబుర్భ్యా 

కథం కలక ఇత్నాహ-= న ేదమితి. (శూయతే న కల్యుకజకృక్థః క్రుశదృష్టం 

తస్య సూర్య కాదిసవి త్యువ న్యా సేన కిం ఫలమిత్నతఆపహా__ ళ్ నే లి, ఆక్షనో నిరిష్టశేవ 

శం ఫలమిక్యర్థ 8, ఆవిరోధ ఇతి-న వై వమృమిత్యర్థ ౩. ఆకా వతిబింబశూన్య3, 
నీరూవద్రవ్యత్వాల్ , వాయువబ్ ఇళ్యనుమవూనే ఆకాశే వ్యభిచారః. నస్వల్పజలే విదూ 
రా కాళ పృ తిబింబదర్శ నాదు పాధిదూరస్థశ్వమవి కషచిదనపేక్షీతమితి భావః. 

అ ల్ శ్రరమాహ 

యథా సూర్య వ, తిటింబన్య జలాంఠర్మూ కస్య జలగ తవృద్ధ హో హాసభొ కష్టం న 

వాస్తపమ్, నవం నిర్వేవన్య వరమా శ్ర నో చేవాద్యు పాధ్యంకర్భా వొట్టేవా దిగకవృది 

హ్రానభా క్త కరం న స్వాఫొవికమ్ ఇ శ్యేశొవళాంచేనోభయోం దృష్టాంత దార్జాం తికయో; 
ట్ 

సామజష్ఞుస్యాద్భ వలి నూర్యాదిదృష్టాంతు న హి దృష్టాంత దాక్షాంరిక యో సర్వాంశేన 

సమళ్వం శక్యతే శశ్రేణాపి వక్తుహ్ కళై తదు దువ్ళేదాదిలి భావః 
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బహ ఉత బోధలవీణం ఉతోభయలవణమితి. అత వయం లాలి నా, 
నదామః-_సర్వ థా ప్యానక్థకమథిక రణాంత రా రంభ న్యేతి. యది తొవద 
= జో అంద Am ~ భాం సననం గ క జ యం నిక లింగ త్యం పరస్య బ్ర హణో నిరాక _వ్యమిత్స్న యం వ్రయాసః తత్పూ 
ర్వెళైవ న స్టానత్ “ఒవీత్య నేనాధికర తేన ని రాకృతమిత్యు తృరమధ్ధిక 
రణం వ్ర కాళన చ్చే త్యెతద్వ్య్యర్థమేవ భవేత్, న చ సల్లతణమేవ న 

క్ వ రూ అ (క మన గడా VN బోధలమణమితి శక్యం వక్తుం, విజ్ఞానఘరవ వేత్యాని శ్రుతివై యర్థ్య ద్ర 
ర్రనంగాత. కథం హా నిర_స్తవై తనం బ్రహ చెతనస్య జీవస్యాత్త లె 
నోవది కత నావి బోధలకణ మేవ బ్రహ్మ న సల్ల యేణమితి శకం 

( ర్ 3 ర జజ నం వలబ్లవ్నుః ప్రతౌానది ముదన వసం గా వక్తుం “అ స్పిత్వేవో లబ్ద ప ఇత్యా శుతవై యక్ల్య వసం త్, అలి 
సై టై! 

కథం వా నిర స్తనశ్లాకో బోధో౭భ్యుపగ మేత. నాప్రుభయలతుణ 
మేవ బి ప్తాతి శకం వక్తుం, పూ ర్వాభ్యువగ మవిరోధ పృసంగాత్ 
జు న చీ గా శ బల ఆమి సత్వెవా్యావృ _ల్తన బోధేన బోథవ్యావృ_త్తయా చ స త్రయో పేతం 
హవ స్వ తదేవ వూ రా(ధికరణ వ తిషిదం శవ స బ్రహ్మా వృతిజానానస్వ ప్రా (ణి ణన లమిద్ధం న ఏం చత్యం 
నా ర అ ఎ శ న్ / అట రా మ; | ద్ వ జు బహాణః వ్రన జ్యెతే, శ్రుత త్వాదదోవ ఇల చెన్న ఏక స్యా నేక స్వభావ 

త్యానువవ_త్తిః అథ సక్కెవ బోధః బోధవవ చ సత్తా నానమోః వర 
ఆడే గతార్భ తామావా_యది తావదితి. న ధ్యితీయఇత్కాహ--న నేతి, బ్రహ్మణో 
చోధరూ సకర్షనిరా సే జడ త్యాజ్జీవా భిదక్రుతి బాధశళ్చ స్యాదిత్యావా---కథం వేలి. న 

త్స తీయ ఇ త్వా వా నాపీతి, నత్తొనిరా సె బోధన్య తుచ్చత్వం చ సాది త్యాహ-ఎా 

కమిలి, న చ బోధన్య నత్తానలిశే కొన్న తుచ్చ లేతి వాచ్యం. సద్భ్బోధవదయోర్యా 

చ్యానతిశేశో వర్యాయత్వ వ్రనంగాల్ నవం సిద్ధాంతం ఫలాఖావేన దూపషయిళ్యాా 
పూర్వపతం దూషయలతి---నావీతి, ప్రసంగ మే వాహ-__నత్తేలి. వా్థవృ త్తత్వం 
ఫేన్న త్వం. నిప్ప )వంవై కరూవత్వనిధ్థాంతవి రో ధాల్ భిన్నీ ఛభయరూవత్వ ఫూర్వ 

వమౌను స్థానమిత్యర్థః. ఉభయ శ్రుతిబళాదు శ్థానమి తిశంక తే. శుఠత్వాదితి, మేగ 
వింధ్యవత్సరన్పరం భిన్న స త్తాబోధ యో నేక, హో భేదళంకా శ్రుతిశ లె నాపి నయ 
త్యాహ--- నేతి. సదొళ్చధయో న్ఫేదో ఒ స్తీ వాన వా ఆకే శు శేరి విరుజ్జ | 

త్వానువవ లేర్న ఫూర్వవత శ్థానమిత్యు క్షక్. సంపృతి ద్వితీయం శంక శే... అధ 
స్తై వతి, నదో ధవదయో రా్వాచ్య భే చేఒపి లక గ్రక్యోవవ త్రీరఖం డార్గ స్వీ కారాదిళ్యర్థ 3, js 

ద్వివద? పురళ్చశ్రై, చతుష్పుద, పురః న వథ్నీ భూత్వా పురః పురున అఆవిశత్ * 



284 రత్న ప్ర, ప్రభాభూని తే, తాంక రబ హనూ త్రృఖామ్మే [అ. 3, 

స్పరవ్యానృ త్తిర స్తేతి యద్యు చ్యేత తథాపి కిం సల్ల యణం బ్రహ ఉత 
బోధలమీణం ఉత భయలవణమిత్యయం వికలో నిరాలంబన వవ 
స్యాత్ , సూ (త్రాణిల్యెకాధికరణ త్వేనై వాస్తాభిర్ని తాని. అవీచ బ్రహ 
విష యాసను శ్రీతిప్వా కారవదనాకార ప్ర తిపాద నేన వివ వ్రృతివన్నాస్వనాః 
కారే బ్రహణి వరిగ్భహి లేఒవళ్యం వ _క్షవ్యేతరాసాం కు శు తీనాం గరిక, 
తాదర్థ్యేన వ వ కాళవ చ్చేత్యాదీని సూ త్రాణ్యర్థన త్త తలరాత సంవద్యంతే 
యద ప్యాహురా కార వాదినో స్ర్జవ్ శు శు తయ; వవంచ వృవిలయము ఖే 
నానా కార ప్ర తీవ త్త్యశ్థః వవన పృథగర్థా ఇతి తదవి న సమిాచీన 
మివ లక్యతే, కథం, యే హీ వరవి ద్యాధి కారే కేచిత్ వ వ్రవంచా 
ఉచ్యం లే యథా యు క్రావ్యాస్య వారయళ్ళతాద కేత్వయం వై వె హర 
యోయం నై దళ చ సహస్రాణి బహూని బానంతానిశే” లేవ 
మాడయః లే భవంతు వ ప్రవిలయన్హాః, 'త దెతద్బ్రవోవూర్యమనపరమ 
నంతరమ భాహ్య? బుతు డో సంపా రాణ్. యే పునరుపానవవి ఛానాధీ కారే 

అఖం డార్గన స్య ఫూర్వవమ్త్వం న స్యాత్ సద్ధాంతత్వాల్ . కంచ్యా త్ర సంశ యో౭ప్య 
యు క్ష ఇశ్వాహా.శథాపీతి. వశాధికర ఉవత్నే సూ ఆాణి అం చేయానీ త్యక 
అవా---సూత్రాణి త్వితి. స్వవమే నూ (ఈసామంజస్యం చేత్యావాఅపిచేతి, అవళ్యా 
చేతీ కగత్యర్థ క్వేనో క్షరసూత్రాణాం ఫూరై ఏక తాషన్నా ధికరణాభేద ఇతి భావ, 
ఆకార శ్రుతీనాం కల్పితాకారో ౫తిరితి స్వమతము క్త కం, (చ, వంచవిలయవాదినస్తు 

'మనోషు! ాణశరీర్య సత్వ కామః ఇ త్య్బాద్యా కార శ్రు శుతీనాం తదితరా కొర్మవవిం 
యో 90 త్యావపు;. మనోమయ ఇతి క=ర్భక, మనో నిరక్ర పాధిళూన్య ఇత్వర్థ 

"ఏవం ప్రాణాశరీరప దేన ప్రాణా తిరికో పొధిని చే ఛాన నృననో౭బ్య భా వసిద్ధి? ఏవం స్వే శబ్దా 
ఆనా కార బహ్మవరా వ వేతి శన న్మృతమనూంద్య దూమయలి..- యదపీత్యాది నా. కం? 

“యబ్రవ్మప, కరణస్టానామా కారశబ్దా నాం ని షేధపరత్వం, ఉతోపాసశా ప్రకరణస్థా' 
-ముప్కీ తత్రాద్యమంగీకరోతి__యేహీతి అన్య జీవభావం (పామ స్యేశ్వరన్య దళ 
హరయో విషయావం రణాద్దశేం ద్రి యాణి (పాణిభదా పే పేకయా శతాని సహస్రాణి 
చ శేషామాశ్వ రా బ్భేదమూశం వ్యవహార ముమితి, ఈశ్వారవవ హరయ ఇత్యర్థః 
వతీయం దూషయతి-__యే పునరితి, మనోమయాదిశబ్దా నాం ముఖ్యవృత్తా గుణ 
ఇ త్యాదిశ్రుత్" దర్శనాల్ , అతో నిర్వజేవమేవ వై శచ్యైకరనం సీదమ్ , చాతి సిద్ధ 
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"కేచిత్ వృవంచా ఉచ్వంల య థా *వునోమయః ప్రాణళ రీరో భారూషి 

బ్రత్యెనమాద యా న తేషాం వ ప్రవిలయార్థత్వం న్యాయ్యం “స కృతుం 

కుర్చీ” చ త్వే వంజాతీయ కేన ప్రకృతేనై వ ో పాసనవిధినా తేపౌం సంబం 

భఛాత్. శు శుక్యా చైవంజాతీయ కానాం గుణానాముపాస నార తేన 
కల్ప్యమా నే న లక్ణారా ప్రవిలయార్థత్వమవక ల్చ్య తే. సరషాం చ 

సభల దృవిలయార్థ త సత్ “అరూవవదేవ హీ తత్న్రథాన తార 
నిగమనకారణవచననునవ కాశం స్యాత్. సలమ 'స్యెమోం యథో 

సజల * క్యచిదుంకవయః కషచిడై శ్వర్యస్రా ప్రి షః కషచిత్ శ్రమము _కి 
రిత న గమ్యత ఏ వెత్యతః పాగ్గ గర్భ మేవోషాసనా వా క్యానాం బ్రహ 

హా కస్టానాం చ న్నా యం నైకవాక్యత(మ్. కథం వై పామేక వాక్య 

తో త్పేషత్యతలతి ళ్లు స్స్. ఏకనియోగ ప్రతీశేః పృయాజదర్శవూర్ల 
మాస తాక ప్టనగితీ En ఎఎ బహవా క్వేషం నియోగాభావాత్. వస్తు 

(J 

మూత; వ్రు వర్టువనాయిాని మా బఅహావా క్యాని న నియోగోవచేశీసీతి, 

ఇన 
0౮ 50 స్త ర్ పృతిబ్ధా సితం “తత్తు అమున(యూా 'దిత త్ర. కింవిష యక Cp 

ట్. కం ( గ్ స, నియోగోఒఖి వే త్ర బ్రతి వ_క్ట్రవ్యం, ప్రభుపో హా నియుజ్య 

మానః సప స్వవ్యాపారే కస్మీంక్చిన్నియుజ్య లే. నను మ్వైత 
నన అన అరా. కాటా లాగా 

పరతష్షినంభ బే షేధలతుణాకి ప్ న యు త్యావా శు త్యా చేతి కించాకాగా 

అ. జగక్రంద పం నతి బ్రహానాకార మే వేత్యక, కిం వినిగమకమిలి శంకోత్ధా 

నాదస్థూలాదిశ్రు గనుతీనాం నిరాకార తాత్పర్యం నియామకమితి కథ గార్భ మిదం నూ క్ర 

మర్భపద్భనతి, సర్వ శ్రు శుతీనాం నిడో షే ధార్థల్వే తు శంకానుజ్ఞా నాన్ని యామకసూ శ్ర 

వసరం సా ఇది త్యాహ.----న ర్వేహిం చత ననూపాననార్త క వాక్యౌనాం స్వార్థ ఫ ఫల 
లభి ( 0 ర్స 

భాబాగ్ సఫలని షేధ వాక్య ేవత్వమి శ్యాశంక్న ఫలస్యాపి క్రుశశ్వాన్నాన్యశే ఇషతె 

త్యాహా--- ఫలమ పీతి. అస్థి స్బాభా వాచ్చ నెక వాక్య లేత్యాహ---5 థం చలి. అశ్టెక్ళం 

శంక ౪... నశేతి, యథా ఫలవత్సరమాపూర్వాఖ్యని యో ౫ క్యాదంగ వ, ధాన వా శ్యా 

నామ్ క బాక్య తా-శథా తప్తా ఏవబోధ కామన్య పృవంచ ప్ర వింయవిషయక వుకో 

నిగా ౧ సో2 రో. స్తీత్యాశారానా కొ రవాక్వానాం సెర్వేహో మేకవాక్ళ లేత్యర్థః 

నియోాగాసీ ధ్యా దాపయ తి నేతి. విషయం శంక క్రతే_ననుడై ౧ లేతి. ప కృసేకం చ 
9g 
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టా తృభామ్యే [అ. 3 

పంచ ప్రవిలయో నియోగవిష యో భవిష్యత్క అప్రవిలాపితే పా 

‘ పృపంచే బృహాత త్వా(వబోధథో న శవరీత్యతో బ్రహాతళ్త తావ 

2 ధ పృత్యనీకభూతోో దె షత వృపంచః వ్రువిలావ్యః యథా స్వర్ష కా 

నుస్య యాగో2నుస్థాతవ్య ఉవవిళ్య తే, ఏవమపవర్ద కామస్య ప్రపంచ 
ప్రవిలయ యథా చ తమన వ్యనవస్థీం ఘుటాడిత _క్త(ం అనబుభుక్న 

మోూశేన తత్ప్స)త్యనిక భూతం తమః వవిలావ్వ తె, ఏవం బ్రహ్వత ల్స్ 

మవబుభుక్పవమూ నేన తత్చ్రత్య నీకభూన ఎత ప్రమద ప్రవిలాపయితవ్య] 

ట్ర హస్వఖావో సక పృవంచో న ప్రపంచస్వభావం బ్ర తేన నామ 

రూషృప్రపంచ ప్రవిలాప నేన ద్రిహుతత్వాగవబోధో భవతీతి. అ త్ర వయం 
పృచ్బామః__.క యం ప్రవంచవ సృవిల యో నామ, కనుగ్ని ప్ర ప తౌవ 
a ma అ | రై సంపర్కా_ర్ధ్హ లే కాఠిన్వ వ్రృవిలయ ప్రవ వ్రవం ౦చవ్రవిలయః కర్తవ్య: 

ఆహోన్ని దేకస్నింశ్చండ్రే, తెమిరకృ్ళ తా నేకచ చొ ద్ర ప్రస వూకనిదా్యక్ళక” 

బహణి నామరూప పపంచో విద్యయా వ,విలావయితవ్నుః? 9 we శ ( ర టి 
తత్ర యది తావద్విద్యమానోఒ౬యం పృవంచో చేహోదిలమణ ఆథ్యా 

రికో బాహ్యుళ్చ పృథివ్యాడిలశు ణః వ్రవిలావయితవ్యు ఇత్యు చ్యేత 

స వురుషమా లై గొ ణాళక్యః ప్ర వపవిలావయితుమితి తత్స)విల యోపదేశో, 

క కన్టివిషయ ఏవ స్యాత్, వ వశేన చాదిము. కైన పృథి వ్యాది ప్ర పవిలయః 

od 

కృతఇతి దానీం పృథధివ్యాది శూన్యం జగదభవిష్యత్. అ థావి ద్యాధ్యన్తా 

బ్రహ జ్యెకస్నిన్నయం వవంచొ విద్యయా, విలావ్యతంతి ట్రూ 

యాత్, తతో ట్ర హ్రైవావిద్యాభ్య స్త పృవంచప్రత్యాఖ్యా నేనా వే 

చతిబంధకమ్. నను వృవంచవిలయే ద్రైవాలయస్సా గద భేదాదిత్యత ఆహా బ్ర హా 

స్వభెవో హీ (సృనంచ ఇతి. కారణం హీ కార్యన్య న్వరూవం అత; కార్యస్య 

నాశే౭కి కారణస్య న లయః ఘటనాశే౭వి మృద్దర్శ నాది శ్యర్థ 8. వంచస్య సత్యస్య వ 
Uy 

కల్పితస్య వా లయి విధికితి. వికల్చా్యద్యం దూషయతి-__కత్ర యది తాపదితి. 

సత్యస్య జ్ఞానాదధ్య స్టే స్త ముసలాదినా చ కృత్చ మ ైతథ్యంసాయాగాల్ న భో గృసన 
విథివదశ క్యవిషయో2౭యం విధికి కించ శు కాదిముక్హ్యా సర్వము క్ర్స్సా బ్రదితృర్థ8- .వ్వతీయ 

మనూద్భ దూషయతి. అేత్యాదినా. ఉపచేశజన్యజ్ఞా నా డే వావి ద్యాకజ్ఞన్య వ్ర వంచ 
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, 
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సీద్దస్య విస్ సా గొర్రు శు nmr ప్రో Sh | ని వీల Sm స్టా లె "న్న రోం గ? భా భు 
థు 

m= స నయోజ్య్యూభా . చ సఖి సమాస ని "మంట. నమా da, FURS నయ్యా! + గ 
A పత్యర్థః, మా నే బ్వనా "దభ MreXy స్పతీము నయాజ్యూసిస్థిం ఫొ రి లగ వ 
టప “3 PP గ గ తరిళ్సు న ఆ గ 0 సద్ శ ఫ్రా (309. నను శశ me "స ఉం 

|. త్య కా తత్సాధన స్ట పార పిస; ఏమితి కల్ప బలే త్యాశంగ్ళ జ్ఞంసస్మ సరు సళ సు 
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ఆ 
శేషం నిస్దేశెషు వణిధానమాత్రం కుర్విత్యుచ్యుతి న సామోత్ జ్ఞాన 
మేవ కుర్వతి. బ్లేయాభిముఖస్యాపి విజ్ఞానం క దాచిజ్ఞాయ తే క దాచిన్న 

జాయే, తస్తాత్త తం సళ జ్ఞాన విషయవీ వ దర్శయితవ్యో జ్ఞూసయితు 

కామేన, తనీ సల దర్శక సయ మేవ యథావిషయం యథా ప్రమాణం 

చ జ్ఞానముత్సద్య తే, న చ పృమాణాంత రణాన్వథా పృ ప పిచ స్టేలన్య 

థాజ్ఞానం నియు క్షస్యావ్య త్చిద్వ లే. యది పునర్ని యు౯ ౬ హమిత్య 
న్య థాజ్ఞానం కుర్యాత్ ను తజ్ఞ'నం క్రీం తర్హి ననీ సా శ్రీయా 

స్వయమేవ చేదన్యథోత్పద్యెత భాగంతి"రేవ స్యాత్ , జ్ఞ జానం తు వ్ర మా? 

ణజన్యం యశాభూతవిషయం చన తన్ని యోగళ తేనావి కారయతుం 

కొక్ళతే. న చ ప్రతిషేధశ తేనావి వారయితుం కొక్ళతే. న హీ తత్సు 
రువతం త్రం వస్తుతంత్ర మేవ హీ తత్, అతో౭పి నియోగాభావు 
కించాన్యన్ని యోగనిష్టతమైవ పర్యవన్వతీ ఆమ్నా యే యదభ్యుపగ 

తమని యోజ్య బృహాత్తత్వం జీవస్య తేద పృమాణక మేవ స్యాత్ . అథ 

వాస శ్ర మేవానియోజ్య పన ష్యనన్యాన తదవబో భే చ వురుషం 

నియుంజీత, తతో బహూశా స్త కస దణారపరతా వివదచారవరతా Wy కస్య ద్వ > ధి థో 

న టసాంకీ వా జేయ Seg gmdate కించ జ్ఞనవిధివ ద్నా షయం బ్రహ 

వశ్యం పదాంత్రెర్దావనీయం విషయానవబో ధే విధిబోధాయోగాల్ . తథాచ వేదాంత 

రేవ జ్ఞానోళ్స తేర్య ఛ్యానర్థక్యమి ల్యాహ--తస్తాచితి. తం జ్ఞ నార్జినం సృ శీక్యర్థ క, 

ననూత్చన్నం జ్ఞాూనమన్యథాక రుం విధిరర్జ వా నితి నేత్యాహ---న వేత్తి నన్వస్ని రో్యోషి 

దితి పశ్యత ప్రమాణాదుత్ప్సన్న మపీ డ్డైనం తమగ్నిం థ్యాయేదితి విధినాన్యథాక్ళశం 

దృశ్యతఇత్యతఅహ-__యదితి. అన్యథా ధీ కృతిసాథ్యా వేల్ క్రియైవు. కృతిం 

వినైవ వేల్ ఖో ంతిశేవాతో భనం వినా విధితో భనాని్లేర్యానమ్తుకుగ్రే శ 

విధిరు ధేత్యర్థ$. వేదాం తేషు విధివాడినోఒన్యచ్చ దూవణమ పీ న్తత్యావా=కిం చాన్యదితి, 
టృ్రహ్మో ల్లేశే నియోణగేచ వేదాంత వాక్యన్య ప్రామాణ్యమాళం క్యార్థ భేదా ద్వాక్య భేవో 

విరుద్ధార్థ శ్వాదపామాణ్యం చేతి దూవషయతి అథే త్యొదినా, కించ శ్రుతం ద్రవ్హాన 

శ్రుతో' విధిశ్వేదాంతేషవు తక్కల్పనే చ కర కృదన్యశ్వానో కస్యానిక్యత్వసాధశయ 
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చ ప్రనజ్యయాతాం నియోగవరతాయాం చ శుతకల్పనా కర ఫలవ 
న్నా మ స్యాదృష్ట్రఫ లత్వమనిత్య త్వం చేత్వేవ మాదయెోా దోహా న కేన 
చిత్సరివార్తుం ళక్య్యాః తస్తాదవగతినిహై న్నేన బపహావాశా సని న వ 9d (౫4౩ 
నియోగనిస్థానీతి, అత శై కని యోగ ప్రతీ త రెక వాక్య తెత్టయు శ్లమ్. 
అభ్యు పగమ్యనూనే చ ట్రవ్మావాశ్యేషం _నియోగసద్భావే త చెకత్వం 
వివ్ప సంచ పదే శేషు సప్పవంచోవ దేశేషు వాఒనీద్ధం, న హా ళ్ బ్లాన్హ 
తరావభిః ప్రనూడై ర్ని యోగ భేదేంనగమ్యమానే స సరషత్రెకో నియో 
గ అతి కకర్టిమా శ్ర శ యితుమ్ సృయాజద ౫ వృవూన్హ మాసవాే కషం త్యధి 
కారాంకేనాభే దము _క్ష మొక త్వం న cul సగుణనిర్తుణ చోద నాసు 
కశ్చి క తాంధి కారె "ంథోం స్తీ న హా భా మహాంప ల్ సద యో గులా ద 
సంచ పృవిల యోవ కారిణః=నా వీ ప్రవంచవిలమావ యో గులా 
భారూవ త్యాదిగుణోవ కారిణం, పరస్పర విరోధిత్యాత్. న హీ కృత్న్న 

లి 

అయ 
క 

© 

పపంచ వ్రవిలావవం వవంశనైకదేశావేకణం చ వకనసీకా ధరి ణి Uy wy yp లా ) తమా 
యుక్తం సమా వేశయితుమ్. తనాదన్మదు_క్టోవన విభాగ ఆకారవదనా 
శారోవదేశానాం యు క్షతర ఐతె 

ప్రతి వంచమాధికరణమ్. 

త్వౌది వ పృసంగఇ అ్యాహ---నియమోగవర తాయాం చేతి, ఫలితమావా_ అతశ్చశతి. ఇదానీం 
ప్రాఢవాటేన నియోగమంగీకృ్ళత్య త బేకత్వం ఖండయ తి-___అభ్యువగ మృమా నేఒవీతి, 
స్ కియా వాచిశబ్ద$ శభ్రాంతరం యథా యజతి దదాతీతి తశేహాపి వేదో పాసీ లేల్తి 
శబ్ద భేద; ని ఇన గనుణయావ భేద చృకరణ భేద; ముక్త ్యభ్యువయఫల భేద ఇల్యేతై "త్ర 
చవమాణైగ్ని వ జ్హైనసగుణో : సాననానిషయ కని యో ౫ బేద ఇక్యర్థః కథం తర ర టిం 
గాంగివాకే న్. నియోలగైక్యుం తత్రావా. (వయా జతి, ఏకె న స్రవ స్వర కామస్య సాం 

వ వ, ధానాధి కారాత్ కత్సాథ్యఫావూైై క్యా బేకచా క్య తేశ్యర్గః. ఇహోప్ సిర్దుణసగుణ 
షృయోశ కాధికా రాన్ని యో గైక్యమస్తు, నే త్యాహ-__నత్వి పే సాతి. ము క' క్షృభుదయార్థ 
భేదాన్ని థో విరుద్ధార్థవిదృ యోరం గాంగ త్వాయో గాచ్చ న నియోగైక్యమ్, న చ నిరు 
ఏద్యాని యోగ వికనివ సగుణవిద్భానంగీ కారాదితి వాచ్యమ్. అవ వివరీతం హాం 
గత్యమాయుప్ష కక విధ్భ్ధయోగ్యవిద్యాయాం విధిర్విథి యోగ్యాయామవిధిరితి, కసాత్ళా 
కారవా క్యా నానూ కారలయద్వారా నిరుణచ్నాకె గక వాక్య తాగ తిరనద్ద తి కేవ, కింతు 
రేషోం కన్స్పితాకారో గతి స్తదు పాసనయా౭భ్యుదయసి బ్ఞేః, నిర్దుణవా క్యానాం తు 
పరమాస్థా లం బనత్వమిళ్యస్య దు క్రవీవ విభానస్సాథీయ-సేత్యువసంహరలి_-.కస్తాది&. 
ఇతి పరోచమాధి కరణమ్, 
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ఇస అప జట మె 9 అస అతు 
. తై ట్ర సూ (ట్ర రై తౌవ త్తే ఏం హి ప్రల ఎట్ 

తతో బ్రనితె చ భూయః ౨౨ 

En వావ బహణో రూపేమూ రం చెవామూ రం చతు 
తా కాక _-౨ 

ప్హ్మ్యు సంచ వమువోభూ తాని దె షరా శస్టన ప్రవిః జామా రర సస్య 

చ వురుప ద్ద దెకస్య మా మూహోరజనాదిని భూపాణ దై పయి లా పునః 

పఠ్య లే, ఆథాక ఆదేశో నేప నేతి న “బ్యాతేస్థాదిత నెత్టన్యత్సర 

౨౨. బ్రహ్మణో నిక్విశేష చినా హర వమ త్త సర్వని షే ఛావధి క్వేన సద్రూ 

వత్వమావహ--- పకృ తైతావత్వం హి పృతిషేధతి తతొ బవీతి చ భూయ ఇతి. 

వృథివ్య ప్తెజౌభూకతత్త్మయం మూర్తం ర్వ మమూ ర్తమితి రాశిద్వయ 

ముక్త్వా భూతదయ స్యామూ ర్రన్య సారః “కరణాత్తా హిరణ్యగ ర్యోయ నీవ వశసి౯ 

నూర్యమండ లే పురువో యళశ్చాయం దకీ వోఒక్షీ ణి పురుష8* ఇత్యు కః, తస్య వాసనా 

మయాని స్వవ్నరూ పాణి “తద్యథామాప*రజనం వాసో యథా పాండ్వావికం రపౌేం 

ర్ 

ద్రగోపళఇత్యువమాఖిరుక్తాని విచిత్రాణి తత్ర మహారజనం వారిద్రా తయా లిప్తం 

వ్స్తం మా+హోరజనం, పాండ్యావికమిల్ భవళం కంబళొడి. శేచిత్తు శ్రుతిమువలతీణం 

కృత్వా సూత వంచభూ తొన్యమూర్తాని వంచీకృతాని ,మూర్ర్తాని తత శ్చామూూర్హరస 

తోకక్యా కరణానాం పాంచభౌతిక శ్వసిద్ధిరితి వ్యాచతశ తే. అభ సక్సదాత్తకప్పపం 

చోక్షగనంకరం, అత ఉక్తారోపస్య _ నిషేథార్గత్వాశ్నేతి శేతీతిని షే థేని మేళ 

శ్పియకలక్యర్థః, నేతిళబ్దార్దమావా__నహీతి, ఏతస్తాచాత్ర త నోఒన్యన్నా స్తితి నేతీళ్యు 

చ్యతఇత్యర్థః. శరాన్య తానిరాస- ర్థం వరం బవో సీ ర కమిలి సిద్దాంతరత్యా క్రు శృుక్యర్ణ 3, 
ళా 

ఛా ఆయ, బో అడ ఇ అత్ర ని షేధ్యవి శేహానుపలంభొాళ్సంశయమావా కత, కో2 స్వే త్యాదినా. న్ 

పూర్వం నిశేభశ్రుతిభిః (బ్రహ్మా నిక్విశేషం సీధ్యలీళ్యు క్రమయుక్తమ్ తాఫ్సి 

బ్ర వాణోడాప్ నిషిద్ధ ద్ధ త్వాఏి త్యా కే పసంగ త్యేదమావా 

అక్క ఫూర్వేవన్నే బ్రవోసిద్ధి సిధ్ధాంత కత్సిస్ధిరితి ఫల శేదక, “ద్వే వావ 

బ్రవాణో రూపే మూరం వైవామూర్తం చ” ఇత్యుప క, స్ట మ్య ' అథాశ ఆచేళో నేతి 
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దయం స పపంచం బహాణఏ తచ్చ బ 

తత్త నస్పంళయ ఉవజాయ లే__ కిమయం 
నచోభయమువి ద్రతిసెథతి ఆహోేసిరదేకతరం, యదా వమ్యేకతరం 

పతి 
ర 2 ఒక ఏ త ఏ తదావి కిం దివా శ్ సేధతి రా ఎంట అవా సరా? వె ర్క 

On రా అద్య ఒం ర్ట న్న అల 5 లో నువ్ జా ౮ యిరు లు టపా వరిశిన్నృప 9 తత్ర ప్రకృతి త్య్యావి శయాదుభయవను ట్రై 

వేధతీ త్యాళం కామ శే వా. ద్వౌ వైతౌ ప్రతిషేథా ద్విర్నేతి శబ్ద 
ప లనూ గాత్ తయోసశేేేన సవ కంచం బవాణో భూవం క లికి ( వ్ కి లో 
ధ్యలెఒ పెరేణ రూపవద్న) ఇ బాలి భవతి మతిః. అథవా టై బావ రూప 
వల్ ల్ లివి పిధ్వ లె, తద్ధి వాజ్మ నసాతితత్యాదసంభా వ్యమానస ద్భావం 

ప తిచేనార్త్యం నతు రూషప్రవంచః పు ప్రత్వతా దిగోచరత్వాత్ ప్ర పలి WU 
= న ౦ 5 ల గో "ల వ = శ 
పె థారన్హ్హపి అభ్యాసస్త్వాదంర ర వత్య్వం DHE ట్రూమఃు, న తాపము 

రు వ న లు బా? ' జ ఛయవ్రతి మె ఉపపద్య తే, శూన్య వాద ప్రసం గాత్ కంచిద్ధి ప పరమార్థ 
మూలం బిగ్భావర మార్ధః వ్రతిషిధ్య లె యథా నజ్జ్వాదిషం నేర్పాదయ 

యోగ స్ట నకారసే సెల శబ్దో పస్థావిశవస్తు ని షేధక క త్వాదిత్సర్థః, ఇతిశచేనని చేధ్యసామాన్న వాలి 

సమర్ప కో విశేషాకాంతటూయాం వ వృకరణాద్రూవద్వయ సృ క బ,హణాశ్చ ని-షేధ్యత్వ 

భెనాళ్ళ శయము క్షా భ్రూరో్ట క కం నిరిష్ట శేషం 

ఫ్రూర్వవ మీయతి._-తత, కృత త్వేతి, ప్రూర్షపక్నే క దుార్రాభా వాద్యా కరా 

-6 ఛేదాసిద్ధిం, సీధ్థాం తే కల్సిద్ధిగితి ఫలం, నిరథిష్థానని చే షె ధాదర్శ నాత్సర్వని మెవో న 
యుక్త ఇత్యరుచ్యా వ్ర వ వంచే ద్రైహానిషేధ. ఇత్యావాఅధ వేని, ఏ5 బ వణవీన 
నిషే భే నకారద్వయస్య పౌనరు క్షృమిక్యళఆవా___ అభ్యాసస్లి ఏతి. ఉత్పూ తృ త మేవ 
తావత్సిద్ధాంతముప కమ తే. నీఐమి తి, శూన్య, వ్యసంగఇష్ట ఇతి వదంతం (వ త్యాహం_ 
కంచిస్ధితి. తచ్చేతి (వతి షేధనమిళ్ళర్ణ ౩. అధిష్టా నానవ శే చ కళ్చ)మారూూ రావహేం త్య 

నేతి” ఇతి శ్రూయతే తత్త వవ్ఞ్ళో దివా చేత్యుభయమవి. నిషిధ్వలే, ఉక 
ఏకం ; నకమిళ్యత్రావి వ్ర పే బహ వేతి సందేహ, నియామకాభావాదుభయ J 
మవీతి వూూర్యః వమ ఆభవా (చోత్చాస్య ప్రత్య శ ల్వేన నిచేధాసంభవాజ్ నిరవధిక 



నా jr వ్ tb ఠి Fz 
పాస శ 

॥ 

7 లై కత్న వ భాభూషి త్ శాంకర బృహాసూ త్రభా బ్య [అ 3 

దోమ 3స్లిన హాన్ ఇని జాావేంవకల* తే, | బొ కచ్చ కెకిమ్మణా కే ఏ సృెంశ్చిద్య్భా విఒవక ల్స తే, క్పక్సెష్న ప్రతి పభ తు 
కక ణ్ పరిక స్వేత, ఆవరిశివ్యవూ జే చాన్యనీ ౯ యబ్రితరః 
ఇ! గా = క్ ఖ్. న — నాసా 

వయో లు టో 
వంమెమమూాా ఫతే తనెఇవ వరమాకతా సవ లే సతిశేఛానువ టో మూ న రాల 

® జాయ / వ శాల అ అదా కాది i లే c అద ళ్ పైన వావ జ హావ తౌచేదడవ పీలే బహూ వొ త్యాద్యుప 1 rr! గై U 

+ (a 

ల 
J ల 

కమవికోధాక. *ఆవన్నేవ స భవతి అసద్న్ర తి పెద చేదిత్యాది 
నిండావిపోశాక్, “ఆ స్తత్యేవోవలబ్ధవ్య ఇ ఆ స్బెద్యవ థఛాకణవిరో 

వ జాం గషకొవవస 
ఎన్ 

వ డాంతవ్యాకో పృనంగాచ్చ. వాబ్యనసాతీతత్యమవి 
నా యేణాభిభీయ తే, న పా మహతా వంకన 

జడా య కే ణు మాక హాక్, చా Cad బగ ద న బా 
ఒం పాన శ్రహావిడాప్నోతి వరం సత్యం జ్ఞ నమనంతం ద్ర బ్లా లేవ 

ఇట ల 
జూ ౧ సు 

ట్ర్ 

చావ (3 శ ఇ 
క బవ క చక వాది వంకస్య దూ రాదస్పర్శనం వరిమితి హి న్యా 

(ర 

యక క్ర తపావనవ్ర క్రియా స్ో “యతో వాచో నివ ర్తంతే అస్రావ్వ మనసా సహిత. వతదు క్షం భవతివాజ్ఞనసాతీతమవిషయాంతః పాత్ 
ప్రక్నగాక భూతం నిత్యళుద్ధబుద్ధము _క్షస్వభెవం బ పాతి. తసాత్ 
శుమాంయిి అదలా లట ర a రా గ Me న్ 
త్రెహాణొ జావప్తవంచం. ప్రతిమేధతి పరిశినష్టి బ ప్తూత్వ్యవగం 

చ 
అధ 

ఆయ్ అద డ్ కక్నమ్  తడేతదొచ్నలై. వ్రగృటైతావత్త్యం హీ వతివేధతితి. 
కాబా సిచదనాక్యారం జమా క్వ జ వీని ల 

షేధనాక్యార్ల? వృమాన స్యాళ్ ఇదమ క్ర, నా స్తితి అగశ్తే నిషేధస్ట సాధి fA 

సితెనర్చణాది కరణ క్రి ప ఇ సతర న 
నవవ, 3 వర్డ్! కించ యద్భాతి కత్సదిళ్యుత్సర న్య భానాదర్ఞా 

వాఫష్టాన్మకమి కిరవవాద3 కా భార్వభానస్ట్ట త మక్వనిశ్చయే రార్జనత్త్వావలా జా > 
చత హవవాడావంగ కానే తూత్నర తు ౮ కం నక వ చ నా సర్హ తక (౨, వంచస్య సత్య త్వావ త్తర్న షధానువక త్తి 

వపాతీక త్వాన్ని చేఛాక ౦ బ హేతి, కత్రానా__ 
ఏతీకక్ల 9 సిషెధారం న వేలి ము తకు 
3 ళ్ళ నీ మధ "స్హ గ్రా రం he 

ం యోజయతి_ త చేతవి తాః వా, ద్వే చా 

నిషధ్యుక జతి పూర్వః వక్షః, సీధ్థాంకేన్తుా పక నం 
౦ యట్ ర్రవ్మాణోరా వద్వయకా, తల్ 

tk (టి గ్త్ 10 (లో 1 



పా. ౨.] వకృ శై తావత్త్య్యాధిక రణమ్. =. సూ, ౨౦, 793 

వృకృతం య దెతావదియ కపరిచ్చిన్న ౦ మూ రామూ రలతీణం బ్రహ 
శో రూపం తబేవమ శబ్దః పృతిశే బథతి, తద్ధి చ్మకృతం వ్రృవంచితం చ 
వూర్యనీక్ గ గంశే అదిచె డై సతమ థ్యాత, అ "5 క్వానిత మేన చ వాసనా 
న. భావవమువరా రృకసభూతవురువ క్టోపితలింగాత వ స 

తోయం మావోరజనాద్యువమా ఫర్చర్శితం ఆఅమరా రరసస స్వ పు రువస్య 

కొక్కూ9హ్య రూప యోగి కారు పవ శః తబేశత్స ప్రపంచ 0 బ్రహ్మణో 

ళూాపం సన్నీ హితాలంబ నేనెతి పరచిన పహ తివేధ్రక నజ ప్ర త్యుప న్లనేసత 

ఇతి గమ్యతే. బ్ర బృహ తు రూవపవి షణ తేన వష్ట్యానిర్ది స్టం పూర్వస్తి౯ 
గ్రంథి న స్వత ఛానత్వేన. వ్ర వవంచిలే చ తద్యేు రూవదయే దూప 

వతేస్ప సహాహాజ్ఞాసాయాయినము కాంతం *అథాత ఆబేనో నేలనే 
తతి, తత్ర కల్పత రూవప, స త్వాఖా ్ ట్నేన జ టబ హాణస్ప రూపా వెదనమితి 

నిర్లీయలే, త డాస్పదం కదం నమ సం కార్యం నేతి నేరీతి పృతిషి be 
దమ్. యు కృం చ కార్యస్య _లాచారంభ ణశ వాదిభ్యో=స _్తే (మితి 

 బ్రవాణో రూపే మూర్తం వైబ'మూర్తం వేలి రూ వద్వయనై సవ బాధాన్యేన 
ప్ర కృత శ్రా న్నే తీతి నిషేధ ఇత్యర్థ 8. న న్వాదిళ్యమండ లే పురుష ఇతి బ ద్రిహాష్య కృ త 

ప్రాధా న్ఫేన్ కమి త్యాశంక్య పురుషో లింగాత్తా ఆమూర్తరనత్వ శ్రుత్యా భూతజనితత్వ 
భానాత్ పురుషస్య రూవవ క్రతు లేశ్చేశ్యాహ--కజ్టనితమే వేతి. రూవరూవి[ణోర 
ఛేద ఉక్త. నను వాసనామయం రూవమేవ కిమిత్యువమియ లే (వ, సీద్ధరూపమేవ కిం 
న స్యాదిత్యళ ఆహ---అమూ ర్తరస స్యేతి. రూవద్వయనై కవ ప్రాథాన్యేన వ వ,కృత ల్వే 

దితి. వృతియోగ ల్వేన సమర్చ నక ఇశ్యర్థక న చార్గతః ప్రాధాన్యా 
దృవ్హాణో2ి నిషేధ; రాజ్ఞో ఛృతో సనా సీ తు రాజని షే షన ప్రస ౦గాదితి భావః, 

అర 
ర్వా అరా యు ఇఒ జ అక కించా త బ్రహ్మణః సవ వ తిపాద్య శ్వాన్న నిషేధ ఇ త్యాహ--ా పంచి సె చేతి. నను 

బ్రవ్యణి నిషిద్ధస్యావ్యన్య కృ త్ర స్సీతిసం ంభ బాత్. కసం కల్సి తత్వమిత్యత ఆహా తదాసన్స దం 

పీతి, ఉఊపాదాచే రషిద్ధస్యాన్య త్ర త నస్స్ స తగిత్యర్థ 8. యత్తు _చ్వ్వెతని షే భే చత్యమోది 

విరోధ ఇలి తళ త్రావా--యు క్షం చేతి, స్థానికం పశ్చరంభణాధికరణే వ వ శతా దేర్వా ర 

చాత తజేవ పృతిషేథలి శేరి సతి” ఇత్వ్యాదిశ్రు తిక ఇతిశబ్దస్య 

ధాన త్వేన శ్ర వ్రధాన క్వేన వకృతహాపద్వయవరామర్శి త్వాల్ , బృవాతున 

' తమ్స్ నన బ్రవాణో రూపే ఇతి రావ వద్వయాత్త కజగదు 
త్ర 
వనరన 

జ్ 



794 రత్న పృభాభూి తే, శాంకరబ్రహనూ త్ర భాజే (అ. ౩ 

నేతి నేతీతి వ్రతిపె థనంన తు ్రవాణస్పర్వకల్పనామూల త్వాత్ . న 

చా్రై యమణంశా క త్రవ్యా కథం హా థాస్త స్తం స్వయ మేవ బ్రహ్మణో 

[యం ర్శయి క్యూ స్వయ మేవ పున ప్రతి మె.ధతి__ వ వతాళ 

చ పంక స్య దూ రాదస్పర్శనం వరిమితి యతో "నేదం కస్తం ప్ర 

పొద్య క్వేన బ్ర బహణో రరూపద్యయం నిర్దిశొోత్కి లోకువ సిద్ధం త్రిషదం 
Ww 

రూవపదగయం బృ పహాణి కల్పితం పరామృశ్తి కు ప్రతి వేధరి తాయ శుద 

G9 

-D 
జసు ఆంజ I బాయ్ అ బ్రహ్మ రూవ ప్రై తిపాదనా నాయ చేతి నిరవద్యమ్, దౌ వై ఇతె వి 

వేభా య థాసంఖ్యనార్థ్యయేన ద అపి మూరామూహ్ర వ వతిమేధతః, 
యద్వా పూర్ణః పతి వధో భూతరాశిం ప్ర వేధతి ఉ సరో వాన 
నా రాశిమ.అథ వా “నతి నేపితి పవనము యావత్ కించిదు కే 

మః తత్సర్వం న భవతిత్యర్హ ర్ట. పరిగణత ప, తవేభే హీ (క్రియమా ణి 

రియా కి ళ్ Ca Ta తద్బ్చ్రహూ కిమన్యదృగ హ భ వెదితి డెజ్ఞాసా స్వాత్ 'పేప్పాయాం 

ఇం సమ స్తస్య విషయజాతస్య జగ ద మ నా అల కా వే ఐబ.థధాదవిషయః వక్చి 

గాతా బహోాతి జిజ్ఞాసా నిన గతే. తసాత్ వవంచమేవ బవాణీ 
3 UU 3 జ జాని ఆశీ (WU (లకి 

వం. అలో త్ే అం 0 స గ | y2 కల్పితం పతపధతి పరిశిన? కటి సాతి ని్హ యః,వత శె ఏష ఎవ నిర యః 

పహోరికం ప్రామాణ్యం న తత్త్వ్యావేదకమితి అత స్త త్త్వతోనిషేధాన్న విరోధ ఇతి. 

భావః. నను వస్తుత్వాణశ్ చై పతవద్భ)వాణో=పీ ని షేవోఒస్తు, నేత్యాహ---నత్వితి. 

టై వ్రతభావాభావసాక్షి త్వాదశకో ని మేధ ఇత్యర్థః న చే త్యాదిస్పష్టైర్థం. యచ్చ 

శం ని షేధాఖ్యైం రూవం రూవి బ్రా చ నిషిధ్యత ఇతి తత్రావాద్వా వై ఇ తొవితి. 

ఊర్దేశ్యవిధేయార రానాం సంఖ్యా నిసా మ్యే యథ్నాక్క కమం సంబంధ ఇతి న్యాయః. “యథా 

సంఖ్యమను దేశస్సమా నాం (అం౧ పాకి నూ ద ఇతె పాణినినూ తేన సేద్ధః తేనా రే, 

రూవద్వయో చే కేన ని మేధద్వయవిధిరిత్యర్థ:. వీప్పావత్న సర్వదృశ్యని షే ధాజ్జిజ్ఞున" 

శాంతిరితి విశేషమావావరిగణి లేతి. యొ రం నామూర్తం నేత్యేవం విశివ్య ని వభ 
జిజ్ఞాసా న శామ్యతీత్యర్థః. సూ త్ర "శేషం వ్యాచ షై “మాాఇత శ్చేతి, కు (ఈ, తి షెధానువవత్తగ్య 

రాల ఇకేశ్చ బ్ర వ్యణో న నిషేధ హి యస్తాత్ తత; (వృవక్నాని మే ధానంతరం 
భూయః “న హూికసాదిశి నేశ్యన్యశ్చరమ స్టి” ఇతి వతస్తాల్ నతి నేతీత్యాదిష్టాత్ 

జూద దీ లిం _ సహ్యణః అన్యత్ వ్యతిరిక్షం నాస్త్రీ బ్ర పైవ తు పరమ ల్యేతన్నిర్వచన వాక్యం 

* యద్వా శతక ప్రవక్నాని షేధస్య పరస్తాత్ "అథ నామధేయం... ఇత్యాది 
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WS అం టో బత = (J న 2 ర్) యత స్తత; చృవంచ ప్రతి ప. థాద్భ్యూ యో బ్రనితి అన్వత్పరమ న్ని త్ర 
భావావసానే పొ వతిమేభే క్రియమాణే కిమన్యత్చ్పరమ స్తీతి ట్రూ 
యాతీ. త తె పొం కర్యాజనా. చేతి నేలీల బృవ్రోదిశ్వ తమేవా ww WU ( ల క్ ం క క ఒడ దేశం వునర్ని రష క్రి, నెతి నెతీత్యన్య క ఒర్థః, న బాత సాద్భ 9వాణ 
వ్యతిరి కృమ స్తీతి. అతో నెతినేతీత్యు చ్య తే న పునస్స కయ మేవ దా స్తీ 

| 

no c ళా జ వ క్ అర ర్ రా త్యర్థః. తచ్చ దర్శయతి అన్యత్సరమ ప్ర తిషిద్ధం బహవో స్తితి య జూ 

వున రేవమశ రాణి యోజ్యంతే న హ్యాతస్తాదితి నేతి నేతీతి వవంచ బా Wy 
nd వ్రతమెథ రూ పాదా దేశ నాదన్వత్ వరమా చేశనం 9 

తదాతతో బ్రవితి చ భూయ ఫ్యేతన్నా మ భేయవిషయం యోాజయిత 
నమ, అథ నామధేయం “సత్యస్య సత్ఫేమితి పూతా వై సత్వం లేషూ 
మేష సత్యిమితి హీ బ్రవీశి. తచ్చ బ్రవ్మోవసానే 
సం భవతి, అభావావసానే తు వ్రతిమెభె కిం సత్వస్య నతచవి తు 

సూ, తదవ్య క్రమాహ హో, ౨౩. 
య_త్తత్బ్రతిషిద్ధాత్. వృవంచజా తొదన్య త. వరం 

బ్య ఇనా లా a వస్త Cn a శ క్యూ చేత్ కస్తాన్న గ్భహ్యూత పలి. ఉచ్య తే__తదవ్య_కమనిం ద్రియగ్రాహ న 

సర్వదృళ్వసాతీత్యాత్ , ఆహ ్యేవం శ్రుతః “న చమషా గృహ్య తే 
— . చ ల్ చే 7 5. నావీ బాబూ నానే Ne సవసా కర ణా వా సవవ నేడినేణా Nea లీ దై. తీ - 

ద్రహో స్తీత్వవగళం, భూయ; పునః, వరమ స్నీతి శ్రుతిః సాకూదపీ (0, వీలిత్యర్థ:---తచ్చేతి 
మంత న గన్ ఆవళిస్ట్రం (బ్ర బ్యాళ్యర్థ 8. స్పష్టమన్యల్ . 

" హ్ వ 5 m7 tt “నారి 
౨౨. నన్వ శ్రావ్యా క్వాద్భ హా నాస్తేితి శంక సిరాసార్థం స్యూతృం వ్యా షే 

య త్తత్స)లిషి దాది తి. రూ పాద్య భా వాదవ్య క్షమం ద్రియాగ్రాన్యాం నత్వన త్త్వావిళ్యర్థ 8. 
వాక్యం (బ్రా ద్రవీతీశ్యర్థక న చ వృవళష్మని భే సృశ్ళతవిరోధః, తన్య వ్యావహోరి 
కప్రామాణ్యాదిత్యనవద్భమ్. 

నను యది ద్రహోన్టీ తరు బ్రవల క్యేత క్రత్రావా_ 
తల్ బ్రహ్మ అవ్యక్తం న వ్యజ్యలే ఇత్యవ్య క్షం ప్రళ్యయద్యనోచరమ్ హి; 



7960 ప్రభాభూషి కే, శాంకరబ్రహూనూత్రభామ్యే [అ. 3. 

అగ్భహ్యో న హీ గృవ్యూలె. య_త్తదద్రేళశ్వమగ్రాహ్యాం యదా 
న్నదృ శ్వేఒనాలై $౭.నిరు డే. నిలయ నేఒభయం వతి 

భాం కదలే త్యాద్యా. ED “అవ్యక్ఫొయనుచింతోో౭య 

; ర ఎని నార కో్య౭యముచ్య ల ఇ్రక్యేవమాద్యా. 

నూ. అపిచ సంరాధన OES 

వా చాష్ రె శర ఆగం గో అ అపమై నమాక్తోనం నక మయ స్తత్రవంచమువ్య 3 కం సంరాధన 

కాలె వళ్వంతి యోగినః. నం కాధనం ఛ క్తి ధాన ప్రణిథానాబద్భానుష్టా 
జాలీ 

ఆ సంరాధన కాలే వళ్వంతితి, పృత్యతూను 

డు పా యం. 

ఖాని వ్యతృణత్సయంభూ స్తస్థాత్సరాజ్బశ రత నాంతరాత్మ౯. కశ్చి 
సరః వత్యగాక్తాన మైక్ ద"వృ _శ్రీచమీరమృతత్వమిచ్చ. న్నితి “జ్ఞాన 

: సాదెన వికు యద్దస త్త ఏ స్తత స్తు త్రం పశ్ళోతే ని నిష్క_ళం ఛారయనమూానలి 

. యాంకర ర్న గ్భవ్యాత ఇత్యనషయః. 

చక కదా చ్యావ్యామితి శంకో త్తరం సూత్రం వ్యాఖ్యా లీ=-ఆవివై న 

మలి. చన పర్ణ ఇంది మొన్న గృహ్య లె ఆపీతు సంరాధ్గశేన శా స్త్రనంస్కృకేమన న 

త్యర్థ 1, చ క్రిధ్యా నాఖ్యాం వ్రశ్యగాత్మనళ్చిల్తే వ్ర వ కర ఈ సిధానం స్టావనం (క ణి ధానం. 

జపనమస్కా_రావ 5ాదిళన్రార్థ 8. న్వయంభూరిశ్వరక ఖాసీం ది, ది యా కరాం+ చ్య నాత్మ 

గాహ కాణి కృతా వృతృణన్నాళితవాకె. సవ ఫో దనదర -గాహీ లి లబ? న్నా స హీ తేషాం నా య ఫ్ 

తయా సరనం తేసాత్ తెపూం కథా సృృప్ర త్వౌళ్చర్ రోష లోకః వరాగర్గ మేవ వశ్యతి 

నాంక తరా తానం కళ్చతు ధీరో ధీమానావ్భ క్రచకుంర్ని రుద్ధెంద్రి, దియః కుక్జే చేతసి చ వత్య 
i 

యకః “న ్చచతంపహా గృవ్యాలే సాప్ వాచో ఇత్యాదిశు తీరా బాత్యర్థ 8- 

: tate చ ద ర్యా శా ~ రై నర్వడా శావాగృహణాభా వె మాకో న స్వాడిత్యత ఆవాొ = 

ఆపే వైనం వరమా త్రానం నంరాథ్ధనే సమాధ్య వస్థాయాం కృ ఆార్థా3 పశ్యంతి 

ఇతి పృక్యకాశనుమానాభ్యాం శు తిన సతిభ్యాం ' క్ళష్టిర ప్రశ్యగాశ్తానమైతదా 
వృ_క్రచతంరమృత త్వమి తన్ " వళ్యాదిళా శ్రుతికి “యం వినిద్రా జితళ్వాసాః 
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ఇతి నైవమాద్యా. స్థృతిరవి “యం వినిద్రా జితఖ్వాసాస్పంతుష్టా 

స్పంయ లేంద్రి ది యా. జ్యోతిః పళ్వంతి యుంజాన్నాస్తన్నె యోగాత నే 
నమః. యోగిన స్తం వప సంతి భగవంతం సనాతనం” బ్రతి చెవ 
మాద్యా. నను సం రాధ్వసం రాధక ఫావాభ్యువగమాత్. వరేతరాత్త 

నోరన్యత్వం స్వాదితి నేత్యుచ్వ తే... 

సూ. సృకాశాదివచా వె శఘ్యం ప్ర కాళశ్చ 

కర రృణ్యభ్యాసౌాత్, 9%, 
6 న ఎల | క్: _ జా ల MAE కాళ సవితృప్ర, భ్ఫతే యోఒబ్దుళికరకొదక ప్ర 

పాధిభూ తేషు సవివేహి బ్రివావభాసంతే. న చ స్వాభవి వికీ 
ను చేత ఇ తాం జహాతి ఏనముపాధినిమి త్రవ వాయమాత శ 

సలు 

es (6 E టన ఖ్ 

EX 

స్వత సె కాత్మ్వ మేన, త థ్రాహ చేదాం తేహ్వభ్యా నేనాసకృళ్తివ 

యెూార భేదః వ వతిపాద్యతే. 
న్ 

గాత్తానం శా సే రా వళ్యతి మోయార్భి త్యర్ణ 8. తత్ర; కర్ణ రా శా విశుదచితో జూనాఖ్యా సతో 

క్క ేణ థ్యాయం స్తం నిష్క్యు-ళం వళ్యరీక్యర్ణః. వినిద్రాః వితమస్కా_8, కత హేళు 

న్టీత శ్వాసత్వం ప్రాణ "యామనిన్థుత్వం, యుంజానా భ్యాయినక, యోగలభ్యఅఆత్తా 

యోగాలో. 

౨౫ యథా (వక'శాదయుం ఊపాూధిషు పద్యంతో న స్వతః వవం వ, కాళ 

శ్చిదాత్తాపి బుద్ధా ్రదికడ్మా ణు పాఫొ ఫిద్ద లేన స్వత స్తస్యావై. శెవ్య మే కరనత్వ మే వత్త 

మనీత్యఫ్యాసాదీలి సూ త యోజనా. 

సంతుపైూ3 సంయ టేంది యాం, జ్యోతిః వళ్యంతి యుళ్షానాన్లనె యోగాక శే నమః,” అ షష జ నా 
తి స్కృ, లాభ స్యమవగమ్యత ఇత్యర్థ 8 

నను జీవృబ్బహాణోః ధ్యాళ్ళ భ్యేయభ వా కానే ఛేదః స్యాది త్యాశడాక్య 
హా. 

యథా సౌర వృకాకోఒబ్లుల్యాద్యు పాధా కర్మణి భిన్న ఇవ పృతిభాత్కి 

వస్తుత స్త ్వకరూవ38 ; తద్వ్య ర్న క "ఈ! వరమౌ త్తాప్ ధ్యానాద్యుపా థా కరణి గన్న 

ఇవ భౌతి వస్తుళన్తు అవైె శేష్యమ్ ఏకరూవత్వమాళ నః, కుతి ఆభ్యాసాత్ 'తళ్త్వ్వ 
g? మనీ ఇత్యాద్య భేద శ్రుళ్యభ్యాసాదిత్యర్థ 8, 



TEs జ నారాల జర్య జ్య చీ గ్గ 

/ఫవె రత్న ప్కభి విడే, శాంకరబ్రహనూూ త్ర భా ష్య (అ. 3, 

సూ. అతో౭నంలేన తథా హీ లింగమ్. ౨౬. 

అతశ్చ స్వాఖావిక త్యాద భేద స్యావి ద్యాకృత త్యాచ్చ ఇదన్య 

క్ వై యాజవ్ ద్యాం విధూయ జీవః పచేణానం తేన పాడనా తై 

వీంగం 'సయోసానై కత్సరమం బ్రహ చం 

2 బెహాన భవత బావ సా బహూ వ్వేత”త్యాది. 
లై షా జ్ జూ WU 

చనా నూ ఉభయన్యపచిళా వా త్త (హికుండ లవత్ . ౨౭. 

తష 

ప్రిన్నేవ సంఠాధ్యసంరాధభకభా నే మతాంతర ముపన్యస్యతి 

సమతపకిశుద్దయే. కషచిజ్జీవ ప్రాజ్ఞ యో ర్ఫేదోే వ స్రవదిశ్వు లె “తతస్తు 

తం హశ్ష్టొతె నిష్కు_ళం థ్యాయమాస శిద్దితి ఛ్యాకృభ్యాతవ్య తన 

షు 

క్రో 

క్రఏదన్తవ్యల్వేన చ “వరాత్పరం వృునుషము_వై వల్ దివ్య మితి గంత్భ 

గంతవ్య త్వెన య య స్ప రాణ భూ ఆాన్యంతరో యమయతి"తి నియంత 

నియంతవ్య ల్వేన చ. క్యచిత్తు తయో లేవా భేదో వ్యపదిశ్ళ తే, “తత్తర 
0 

© 

౨కు, జీవస బ్ర, బ్రహాత తృత్వఫలశ్రుతిరూపలిం గాదపే భేద చఉెపానీకవసెళ్నాహా 

సూత్ర కారక అతోమనం లేచేతి, 

౨౬. భెదా భేదపర్వవతుసూ క్రృద్వయస సంగ తిమావా---తసీ స్ట న్నే వేతి, యథా 

ఆహి త్వేనా భేద; పండలాఖ్యప్య సర్నా వస్థావిశేషస్య కుండల కేన దు. తథా జీవన 
బ్రహ ల్యే నాశ ఇదో జీవత్రేషన చేద, యద్వా సూ ర్య ప, కాశ యో లేక లె అజబెస్త స్త థర్యా 

వచ్చే చేన చేదా కోదవజీవబర యోర పే బ్యుకేనై వాక్య క్వధ-ర్రేణ చేదా భేజా శ్రుతిబకాల్సీ ప 
జు 

కిం చ= 

అతశ్చ భేదస్యాపాధికత్వాల్ విద్యయా భేదం విధాయ జీవోఒనం తేన పర 
మాత్మ నా వకతాం గచ్చతి, వథ్రాహీ లిజ్ఞం 'సయోహ వై శతక్పరమం బ్రహ చే 

ట్రై హై హవ భవతి” ఇత్యాద్యభూ ర్వార్థజ్ఞావక మిక్యర్ణః, 

ఇడ్జం బేవ బ, హూణో పారమార్థిక భేదమభి భాయ, స్వమ తవరిశుద్ధయే భేదా భేద 
చాదమువ వన్నన్యతి 

ధ్యాకృ భ్యయభా వాదినా భేదస్యా ఛేదస్య చ శ్రుత" వ్యవదేశాత్ జీ వేశ్వుర 

రూ భీదాశడా భవతః తుశబ్దః సిద్ధాంకచై వమ్యద్యో కనార్థ, అపహికుజ్జలవల్ 
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మనీ “అహం బవ్లీన్త్ “వష త ఆత్మా సర్వాంతరః వవ త్ర ఆతా న్న 
ర్యావ్యమృతేః' వతి తలే శ్రైవముథయన్యపజేే శ నతి యద్య భేదవ వై 
కాంతతః పరిగ్భ ్ యూత భేదవ్యవటేశొ నిరాలంబన వన స్వాత్, అత 
ఉభయన్యవ దేళ దర్శ నాద హికుండ లవద త్ర త్తం భవితుమ మకర్షతి 
య థాఒవారిత్య భదః కుండలాఖభో గ ప్రాంశుత్యాదిని తు భేద వవ 

మివోవ్తి. 

LS 

సూ, ప్రకాళ్మాశ్ర, వ్ యవద్యా తెజస్తాల్. ౨౮ 

అథ వా ద్రకాశా గో యవ దెతత్ ప్రుతిప _త్రేవ్యం, యథా వ్ర "వా 

కస్సావి త్ర స్తదా శ యళ్చ సవితా నాత్వంతఫీన్నా ఈభ యోవవ్ తేజ 

స్తా్యవిశెషాత్ , అథ చ ఖీదవ్వువదేళ భాజౌ భవతః వవమివాశీతి. 

సూ. పూర వదా. ౨౯. 

యథా వా ఫూర్యమువన్న_స్టం “వ, కాళాదివచ్చావై శే అవ్య 

మితి త శై వై తద్భవితుమక్హ్హ తి, త థాహ్యూవి చ్యాకృత త్వాద్బంభస్య విద్య 

శార్యావితి సూత తద్షయార్థ 3. కుండల తేష్టిం పలయాా కారత్వం ఆభోగళ్షం వక్రా కార 

త్వం ప్రైంశుత్వం దర్భ దం డా కారశళష్టం ఆద్దతము ఖక్వమాదిళ ఫ్లై ర్ధ 9. ౨౮ 

అగ, సాం ంరనూ త త్ర (శ్రృమ్---పూర్వవ ద్వేతి. ధర్మ భేటేవై కధన్తేణ వా శీదా భేద 

అహా సంస్థానవి శేపో హి కుల్ణులమ్స్, తయోరహి ల్వేనా భేద; కుజుల తేన ఇదో 

యథా, తద్వదిత్యర్థ 9 

ధర భే చెన శదా భేదావితి వతముఖిధాయ, వకధర్థావచ్చే దేనైవ 'శేదా బేదా 

విత వమింతరమాహాజఎాలా 

(మ కాశ తదాశ్యయశ్చ నవితా తయోర్నాత్యంత భేవు, 

శేజస్త్వావిశేషాల్ ; తథాపి ఖేదశ్చ వ్రతీయలే; నీవంచ నీక తేజస్త్వావచ్చే దేవై వ 
సృమాణబలాత్ భేదా భేదా, కద్వజ్జీ వేళ్వర యో ర్ఫే దా భే దావి క్యర్థ క్ర 

నను క్లేదస్య పారమార్లి క ల్వే జ్ఞరనివర్త గ్ర త్వానంభవాన్న త న స్యాల్, 

నికధర్తావ చ్చే చేన భేదా భేనమో శేకత్రాల్ల ౯ "రే లోకే విరోధక్హైవ న స్వాత్ 

ఇత్యాదిదోవజాకం వరనుతే మళ్వా, నెళవద్యం స్వసిజ్ఞాంతమావా=. 



800 రత్న వ్రృభాభూవి. తే శాంకర బ్రహాసూ త్ర భాజే (అ. 3, 

యా మోతు ఉవపద్యలే యది పునః పరమార్థత వవ బద్దః కళ్చిదా 

లెౌఒహీకుండలన్యాయున వా పకస్యాత్త్మ నస్సంస్టానభూతః పృకాశా 

గ్రైయన్యాయేనై వై క చేళళూ తో భ్యువగ మ్యేక తతః పారమాన్టికస్య 

బంక తిరస్క _ర్రువముళ క్య త్యాన్నా వకాస్త్రవైయర్థ్యం ప్ర వ సజ్యెత. న 

(తోభొవవి భేదాభడా శ్ తి స్తుల్యవద్వ వపడిళ తి అశేదమేన ష్ం 

క నిర్షిశతి, భేదం తు వూరర్తవ, సిద్ధ మేవానువదత్యస్థాంత్ 

రవివతీయా,. కస్తాక్ "పకా శాదివచ్చానై. శెహ్య 'మిల్వెష ఏవ 

నసీదాంత,, 
ర్వా (sy 

నూ. ప్రల పధాచ్చు. 30. 

బ్రతశై వ ఏవ సద్ధాంతః యత్కారణం వరస్తాదాత్రీ త నోఒన్యం 

తిశాసం “నాన్యఒత్ోఒ స్తీ ద్ర దే స్టే త్యేవమాది 

“అథాత ఆదేశో నేతి నేలిలి 'త దేతద్చవ్యోపు సూర్వమనపరమనంతరమ 
రా ఇద ఇహ మమ జాం అర్య న్ త చ హవ్యతిరి కవ, కవ వంచనిరాకరణాత్ బ్రహమా్రి 

ఎవ ఏవ సిద్ధాంత ఇతి స గచ్చు తె, 
ప్రతి మష్టాధికరణమ్. 

స్వీకారే భేదస్య సక్యళ్వాద భేదవదనివృ త్తిస్సా సల్. వీకశ్రైవ 'భేదా భేదస్వీకాలే 
లోశే ఏరుద్ధకథో చృెదఇత్యవి దృష్టవ్యం, తస్తాత్. నివ్బ పంచం చిదేకరసం బ్రా 

తత్పదలత్సమ స్తీ వ్స్వ్రి" సిద్ధమ్. 30. ఇతి వస్టాధికరణక్. 

¢ ప్రకాశాదివచ్చావై శేవ్యమ్ ” ఇత్య త్ర భ్రార్టం ఛేదః కాల్పనిక: అభేద; 

పారమార్థిక 8 ఇతి యదు క్షమ్మ్ స వవ సిద్ధాంత జభ్యుశే జయ్ కి 

కిం చః 

"నా సిజెతో= స్తీ ద్రష్టా" ఇ త్యాదినా శాస్త్రణ వరమాత త వ్యతిరి క్షస్య 

చేకనన్య, “నేతి నేతి ఇశ్యాదినా శాస్త్రేణ వృవష్బున్య చ వృతిషేధాత్ బ్రహాద్యి 
తీయమిక్యయ మేవ సిర్టాంత్కు తస్తాల్ శ్రుతిబలాత్ నిర్విశేష మేక మేన (బై వ్యా హాలి 

సెద్ధమ్. 

ఫూర్వం “చేతి చేని” ఇతి బ్రవ్వోతిరిక్త కం వస్తు నిన్న షధ్యమిత్యుక్త కమయు క్స్? 

3 ద్రవాణః సేతుతో్టనానాదివ్యవజేశేన వస్తంతరసత్త్వావగమాల్ ద్యుఖ్వాద్యధికరణే 



పా. ౨.] వరాధికరణమ్. ౭. నూ. ౩౧. S01 

సూ, సరమత స్సతూన్థానసంబంధ భేద 

న్యప దే శభ్యు౭ ౩౧. 
యదెతన్నిర ్సస్పసమస్తవ,వంచం బహ నిగారితం, అస్తాత్సర w SG మన్య త్త త్త షమి నాస్తతి శ్రుతిని ప్రతిప శ్రేస్స్పంశయః, _ శానిచిద్యా వ 

న క 
శక్యాన్యాపా తేనైవ ప్రతిభాసమానాని బృహాణొఒవీ వరమన్య త్త త్త (౦ 
వ్రతిపాదయంతీవు తేషాం వరివోరమఖి ధాతుమయమువక్రమః క్రియ 
త పరమతో బ్రహ్మణోఒన్య త్త త్ర (౦ భవితుమర్శతి. కుత, నేతున్య 
పదేశాదున్నానవ్యవ దేళాత్సం బంధవ్యవదే శా ద్భేదవ్యవ బే శా చ్చేతి. సతు 

గ షో (6 ళు వేప లి రా 5 2 న్యవదేళ స్తావత్ అథ య ఆక స నెతుర్విధృతి రత వ్రత్మశ్ శ్రాఖిహి 
త్ర ఫి బహాణన్పెతుత్యం సంక్ రయతి, సెతుశోబ్దశ్చే కూ లోశే జల 

సంతానవి చ్చేదక రే వృదా ర్యాదివ చయ వనీద్లు ఇవా చ నేతుశబః న్న ద్ Wy "ధి ది 
ఆతని పయు క్ల ఇతి లౌకికనేశోరి వాత నేతోరన్నస్న వసునో= నీ 3౩ OT a తీత యొ 4 
రం గమయతి “నేతుం తీెషతి చ తతి శబ్ద్బవ యో గాత్, యథా 

[ 

న్ 

d 

కిం. యదుక్తం నేతి నత్యాదిశ్రుతిఖిం బ్రహ్లాతిరి క్షం వస్తు నిషిధ్యత ఇతి తద 

యుక్తం, సేత్వాదిశుతిఫిర్వస్త పంతరా ప్తి త్వభా నాది త్యొక్షీ వతి-__.పరమతఖతి. యద్యపి 

ద్యుభా్టద్యధికరణో సెతుశబ్లో విధారక ల్వేన గాతో వ్యాఖ్యాత; తథాప్యున్థానాది 

శ్రుతీనాం గ తిమజానతో ఒ౦ఏం పూర్వువత్?, త త్రోన్గానాదిశ్రుతీనాం ముఖ్యత్వాత్ 
బో “న్ wa ం 5 యా 2 సదషయం ద బాతి ఫలం సిధాం తే తూ కద్వి ఆయతత్పదల త్యసిద్ధిరి తి విపెకళ9. 

బ్రహ్మా సద్వయం, సేతుత్వాల్, లౌకిక సేతువత్ తీర్ధ త్వశ్రు లేశ్చే త్యాహ__ సేతుం 

తీశ్తే ఏతి. జాంగలం వాతభూయిష్టమి తి వెద్యోన్తే? వాత, చురో డేశో జాంగలం, ల్లు 

క్యా వనం ఆ గ Bre ra : ' సేతుత్వస్య గౌణ బ్వేన సీశ్ర ల్వేఒపీ ఆనా నాదినాం గ్ అరదర్శ నాది త్యా కే వసంగ లేవ 

మావా = 

జ ది స్లో Fy Ee అత్ర ఫూర్వువకే ఉన్నా నాది శ్రుతీనాం ము ఖ్య త్వాళ్సవి శేషం 
9 | <9 yy ; అద నా సిధ్ధాం తే తు ఉశ్రాద్వితీయబ్రవ్యాసిస్ధిరితి వివేక, అత్ర, (బహ్మాతిరి క్షం వస్తి 

సందెహ్క ఫూర్వః వకః_అతః ఆసాల్ బవహణక నకాశాజ్ వరంవన 
—D —0 

గ్ర అం ఆజ్, 3 అద్య ఇగ ళ్ 'అథయ ఆశ్రా స సతు; ఇతి బృవాణః సేతుత్వవ్యవబేశాత్, తథా “బ్రహ్మా © 
101 

d 



802 రత్న, ఛాభూపి తే, శాంకర బ్రహాసూత్రభామ్యే (అ. ౩. 

కాక్రకం సేతుం క్ట జాంగలమనేతుం ప్రాప్నోతి, వవనూాత్తానం నేతుం 

త్రానమ సనతుం ర సమ్యతే. క్ఞానర్యరదేకళ్ళ 

సని కమేతాజని పవిత్ర విచ్చిన కా రావణాది తతో 2-న్యద్వ స్త స 

త్ లో నోఒన్నే మితమ నేతి ప్రీ 'ద్ధం తథా బ్ర బహ ఒప్యున్తానా శ్ర 2 ప్పిన వ స్తునా 

భవితవ్యమిత గ గమ్య. తథా 'సంబంధవ్యపదేశో భవతి 'సతా సోమ్య 
Se 3 వతి శ ష్ DONTE 99 తదా సంపన్నో భ వతె'లి కర ఆత్త పాజ్లైనాత్య్మనా సంపరిష( క్త 

ఇతి చ అమితానాం చ మితన సంబంథో దృష్టః యథా నరాణాం 

నగ రెణ. జీవానాం చ సాగా సంబంధం వప ల సుషుపా అత్ర 

_స్పతేః వరమన్యదమితమ గ్ 

యదవ. నరకే, పారల్మయః వురుమో 

దృశ్య బిఇ త్యాదిత్యా థారమిళ్వరం వృపదిశ తతొ 'భేదెనామ్యూ 

న్షపది వ్రురుపో దృక్ళో లే” 

ప్రత. అకదేశం చాస్యామునారూ పాదిషు కరోతి “తస్వ్యైతస్య త బేవ 

రరూవం యదమువక దూవం యావమువర్ష్గేపా తా గోపా యన్నామ ల త సి సై a 

Hf (౮ గ DS గ్ర రా న్ జ 
) న న 

ల 

ఇహ తు డేశమ్మాతృం గ్రావ్యాం, దిశ శ్చతస్త్క! కలాక ప్రకాళవాన్నామ పాద్క వృథి 
షంతరిశం డ్యాస్స ముద్ర, ద ఇకృనంత వా న్నామ పాదం, అగ్నిశ్చం ద, స్ఫూర్యో విద్యు 

చెతి జ్యోతిహ్లాన్నాను పాద చక్షంకో్ళో కృం వాజ్బినల త్యాయతన వాన్నామ పాద ఇతి 
చతుహ్పాద్భ వా, పాదానామర్థాని, అసౌ శఫా అ స్యేత్య హై శఫం_ పా'దేషమ చకతుర్దు 

శ కం చక్షస్సః కలా ఇతి వేడ శ కలమి క్యర్ణ 9. మోడశపణపవరిమితం తామ్రం కార్త 

పణసంజ్ఞం భవతి తద్వశ్ నద్యయం బ్రా పరిమిత త్వాదిళ్యర్థ3, సంబంధి తాష్టచ్చ 
నగరవది క్యాసాకేథా సంబంగోశి. అన్యదమితమితి అసంఖ్యాక మిక్యర్థః అన్యన్స రే 
అల్ప కేన మికశ్వనియమాదితి మంతవ్యం 'భ్లేేనో క్షత్వాచ్చ ఘటవదిత్యాహ._ భేద 
వ్యవ డేళ్ల శతి. అ ప్యామీస్త స్థ సాము నాదిత్య సై సేన సాతి యావజ్, ఆధారతో2తి చేశ 

మాల్ " ఇతి శ్రుత ఉన్తానవ్యపబేశాత్, నీతావదిదమితి సిచ్చిన్నత్వవ్యవటేశాల్ , 
సువుప్తా 'ప్రావైనాత్యనా సంవరిష్వ కః* “శారీర ఆతా" ఇళత్యాదినా బ్రవ్యాణః 
గంబంధవ్యవ దె డేశాత్, ఆవి ల్యే హీరణాయం పురువమిళ్వరం గగిపదిశ్య తతో ఛే దేన 

పురుషస్య వవదేశాల్; కస్తాల్ సద ద్వితీయం బ్రహాతిని సిద్ధమ్, 



ఫా. ౨.) వరాధికరణమ్. ౭. నూ. ౩, 603 

తన్నా మేతి. సావధికం చళ్వరత్వము భయోర్వ్య్యవదిళతి “యే చాము 
“తాం పే వ్ 0 షాత్చరాంచో లో సలాం చే సై చేవకామానాం చే త్యెకన్య శవా. 

నైతస్తాదర్యాంచో లో కాస్తెషాం చేస్టే మనుష్య కామానాం చక్రే 
కస్ట య భేదం మాగధస్య రాజ్యమిదం వై చేవాన్వేతి. ఏవ మే తేభ్య 
నే ళ్వాదిన్యవదే శె భో బ్రృవాణః వరమ స్తేత్యేకం సెపు తిపాద్య తే, 

సూ, నామాన్యాత్తు. ౩ 

3 న మ ఫ్లై ఎ మే > 
తుళ బే పుదర్శితొం చాపం నిరుణద్ధి. న ట్రిహణోఒన్యత్ 

కించిద్భవితుమర్శ్యతి వ్ర మాణాభావాత్, నహ్యన్య స్యా స్తీ తే కించిత్స్ర 

Ce 

[9 

మాణమువలఫాముహే+, సర్వస్య హా జనివుతో వ స్తుజాతస్య జనాడి 
లాం శి బ్రవాణో భవతీతి నిన్ధాకితం, అనన్య త్వం చ కారణ్తాట్ కార్యస్య న 

చ బృహ్మవ్యలరి క్రం కించిదజం సంభవతి *న చేవ నామ్యెదమ గ ఆనీ దేక్ర 
లొ నాం (~ క! న అ రూ మేవాడిQతీయ మిత్యవ ధారణ త్, ఏక విజ్ఞా నేన చ సర్వవిజ్ఞాన ప్రతిజ్ఞా 

~ Pe జ ణో 5 షా "న హన న నాన్న బ్రహవ్యతిరి క్సవస్త గ్ర స్టత్యమవకల్పతె. నను సి త్వాదివ్వవ దే ళా; 
బ్రహువ్వుతిరి రం తత్వం సూచయంతిత్యు కం నెతు;చ్వతే. నేతువరవ శి లాం లి లల రి 
దేశసావత్ న బ్రహణో బాహ్వస్వ నదా నం వ్రృతపాదయి 50 

ఛో oy అంది ల ఆద లా “So అ అందలి ఒం కవే, నతురాల్షె త్రి వశ్విహ నపున_స్తతేః పరమ స్థితి, తత్ర పరస్మిన్న 

కశ్చ "భేదము కాష౭.వధితో2పి తమాహ-__-_సావధికం చేతి, 
3౨. సిధ్ధాంళనూ త్రం వ్యాచషేతుశబ్ద ేత్యాఏ నా, యదన్య త్తత్క్హ సాద్య 

నాది వా! నాద్యక, మానాభావాల్ కార్యన్య బ్రహానన్య త్వాన్ని షే ధాచ్చేళ్యు క్ష 
క్వాల్. న ద్వితీయః, స్రాగుత్స తేరడ్వయ త్వ్వావ భారణాది త్యాహ.-_న చ బ్రహ్మ 
వ్యతిరిక్తమితి. ఆకానుమానానామాగమబాధ ఇతి భెవ9 ఉక్తం సారయి త్వా 

1 హ్ చే fg నే ౧ క 
హెతూ నా మగ్యథా గిద్ధిమాహా=నను సత్వత్యాదినా. కిం సతుత్వ శ్రు త్యా వరసిద్ధి 

ల ఇ జౌ 1 నది న సేతుత రర్థా ద్వా, నాద్యఇత్యువ్త్వ్వ ద్వితయం శం] అతత, రసి న్నితి, తుత్వలింగేనా 

నీవం ఫూర్వవతె సిద్ధాంత 

తుళబ్ద; పూర్వవతనిరాసార్థ ః, మృధ్రార్వావిమయే 9 సేతు శబ్లోరూడో 

లోశ్సే న హీ బ్రవ్వణస్తాదృశం సేతుక్వమ స్త్రీ కిం తు యథా సేత ర్జలవ్యవస్థావక 



804 రత్న ప్రభాభూషి తే, తాంకరబృహానూ త్ర భావే [అ. 3. 

త్వ 
ల్ో అ 5 ణా | 9 సెకుత్వం నావకల్పతవ్రతి వరం కిమకి కల్పిత, న చైతన్నా్య్యాయ్యం 

హఠ హ్యా ప్ర నీద్ధకల్పనా. అవిచ నెతువ్యపదేశాదాత్త నో లౌకిక నేతు 
నిదర్శ నేన నేతు బాహ్యవ స్తుతాం వ్రసంజయతా మృద్దారషమయ తావి 
వసం మ్యెత, నవై తన్న్స్యాయ్యం, అజత్యాది శు తివిరోథాత్. నసతుసా 
మాన్యాత్తు సతుశబ్దఆత ని ప్రయుక్త బతి న్స్ మ్య లే, జగత_స్తన్మ ర్యా 
దానాం చ విధారకత్యం సెతుసామాన్యమాత్త ను, అత న్పేకురివ నేత్రు 

అల అ = “a9 ; జ రితి సృక్ళృతే ఆత్త” సూయ తే. సతుం త్ర షత్యకి తర తెకతికృమా 

సంభ వాత్ ర్రైనషత్యేర్థవీవ వర్గకే, యథా వ్యాకరణం తెర్హ వతి 
DE ఉచ్యతే నాతి క్రాంత_స్తద్యత్ . 

a ఇష న్న సూ, బుద్ద్యర్గ ః పాదవలత్ , ౩౩. 
(లట 

యదవ్యు_ క్రమున్గానవ్యవచేళాద స్తీ పరమితి త తాభీధీయ లే.ఉన్హా 
ఖ్ కం _ న్నా వ ణి re ఇల ది నవ్వుపదేశో = పి న ద్రహ్మవ్యతిరి కవ స్త అత్వవ్ర,తివ _త్త్యర్థః కిమర్థస్తర్టి 

ఫో ఆవాననార్భ ఇతి యావత్. చతుష్పాదష్టాళఫం పోడళకల 
మిల్నేవందూపా బుద్ధిః కథం ను నామ బ హ్హణి స్టా స్యాదితి వికార 
చ్వారణ బ్రహాణ ఉన్నానకల్పనై వ క్రియతె నహ్యూవికా రేఒనంతే 
బ్రహణ్ సరె (ః పుంభిశ్ళక్సా బుబ్ధిస్థావయితుం, మందమధ్య మోత్తమ 
బుద్ధిత్వాత్పుంసామితి. పాదవతీ, యథా మనఆ కాళ యర థ్యాతృ 
మధిదైవతం చ (బహ్వావలక యానరామ్నాత యోశ్చ త్యారో వాగా 

పొ రీ న్ 

ద్వితీయక్వ శ్రుతి బా ధనమ న్యాయ్యామి త్యావా_న వేలి, లింగం చాసిద్ధమి త్యావా_ఆకి 
వేతి. విధారకత్వం తు కల్పితద్వితీయా పేతయావి యుజ్బత ఇతి భావః. తీర్చత్వహేతు 
రష్యసిద్ధఇ త్యావా_ సేతుం తీశ్తే రతి. 

' జగ వన స రి అర్య 3 3. పరిమితకషమ గ్రీసిద్ధమి త్యాహ బుద్ధ [7 ఇతి, వాకాణచతుళ్ళో)త్రాణి 
మనసః పూదాః అగ్ని వాయ్య్యాదిత్యదిశ అకాశసృ పాదా; భ్యానార్గం కల్పితాః తద్వ 

వాట్ 

త్వమ్, | మై జగన ర్యాదావ్యపస్థాపక ల్వేన 
నై ళు తరగ, సామా సతుత్వవ్యవ దిశ ఇత్యర్థః 

వ్రనీద్ధ సెకుసామా న్యాత్ 

_ ఊన్హానవ్యపవచేశో=పి న ముఖ్య ఇత్యావా___ 
ళ్) కం అనీ వాతి అ ద్రైవా చతుష్పాజ్ * ఇతి శ్రుత ఉన్థానవ్యవచేశో బుద్ధ్యర్థః ఉపాసనార్థ, 



పా. ౨.) వరాధికరణమ్. ౭. సూ. 3౪, 805 

దయో  మనస్పంబంధినః పాదాః కల్ప్యంతే, చత్వారశ్చాగ్నా పిదయ్య 
ఆకాశ సంబంధిన; ఆభ్యానాయ తద్వత , అథ వా పాదవదిత్తి యథా 
కార్తావణె పొదవిఖానో వ్యవహార ప్తాచు రాయ కల్ప్య లె, న హ్ 

సకలేనై వ కార్హావ చన సరదా సళ జనా వ్యవహ ర్భ రుమోశ లే (వ య్ 

విక యప రిమాణానియమా ల్, 5 తద్వదిత్యర్థః. 

వద్యే లే. సంబంధవ్యవదే శ తవ 'దయమర్ధ్థః 2. బుస్థ్యాద్యుహాధిస్థానవేన నష 
యోగాదుద్భూతస్య వి విశేష పనిజ్ఞానసో కహా భ్యులక వ మేయ ఉవళవాః న 
పరమాత నా సంబంధ వ్ర ఇత్యు సాధ్య వేన్ యూ కచ వలే న పరిమిత తా 
పేవయా.తథా 'భేదవ్యపటేనో ఒవి య్రైహ్మణ ఉపా-ఫి'ఖేదా వే పతుైవోవ 

చర్య తే న స్పరరాపళ దా వేతుయా య్  కాశాదివదిత్యుపమోఫా దానమ్. 
క నునా యా. ల కాలా అతల. గాడా. బం 

వాచ 

ద్బ్రహణ ఉన్లానమి క్యర్థ 3, లౌకికం పృష్టాంత మాహి ఆస వలి, పావక ల్ప్పనాం వినావీ 
వ్యవహార; కిం న స్యాదిక్యతఅవా-నహీతి, కార్చావణన్య ప్యవవోరాయ పాదక్ష ల్బ నా 
వల్ మందధియాం ధ్యానవ్యవహారాయ బ్రహణ ఊన్తానకల్ప నేత్యర్థ 8. 

ళో. సంబంధ భీజా కల్పిత" న సళ్యద్వితీయసాధ కావి క్యాహ....స్థాఛేతి, స్థాన 
ము పాధిర్బు ద్య్యావిః నకనై ్ఫవో పాధినా ఫిన్న సో పాధ్శాంత " నత్యాం సంబంధ ప 

ని శేషస్య బుద్ధిస్ట త్వా యోగాల్ , ఉపాననాద్వొారా బుద్ధి స్థ స్గస్య ఉనానవ్యవచజేశో ; న 

ముఖ్యం, పాదనశ్ యథా బృవవ,తీక। సృ మనసో చార్టు) అరకు శ్రోత్రాణాముపాన 
నార్జం పొచిల్వేన వ్యవ దేశ, కద్వడిత్యర్థ 3. 

సంబంధ 'భేదవ్యప దేశావవీ న ముఖ్యావి త్వావహా 

స్థానవిశేషిత్ గై ఇానము పాధి; బుస్ధ్యూదిః తది శేహిత్. ప్రావ్దన స్య 'భేదస్యో పౌ 
ధ్యువషళశమాత్ య ఊపళమ3 స నివ ప్రాష్టైనాత్యనా జఉవన్యనువుపా సంబంధ ఇత్యు 
పాధ్య పేత యోవచర్య శే, అమ్మా విత్యప్రరుష యో శ్యేదన్యవ దేశోఒ వ్యమ్యాసతృరూవ 
స్థానవిశ సమా పీత యాపచర్య లే, వశాకాదివల్ యథా సౌరాలోకా చేరజ్ఞుల్యద్యు సా 



806 రత్న ప్ర భాభాషి లే కాంకరబ్రహనూత్రభామ్యే (అ. 

యై కస్య ప్కకాళస్య సౌార్యసర్ణి చాంద్రమసన్వ వోపాధియోగా 

దువజాతవి ఇషన్యోపాధ్యువళ మాత్ సంబంధవ్యువదేశ్ భవతి ఉపాధి 

ఛేదాచ్చ భేదవ్యవదేళః. యథా వా సూ-చిపాకా కా కాదిషూపాధ్య 
వేవయైవైతె వ్యవదేశా భవత_స్తద్వత్ . 

సూ, ఉపస లైళ్ళ, 3%, 
అయి 

వపద్యతే వాల్రైదృళ ఏవ సంబంథో నాన్యాదృళః. యథా 
“స్గమవీతో భవతీతి హీ స్పరూవసంబంధ మేనమామనంతి, సరూపవస్య 
వానపాయిత్వాత్ న నరనగరన్యాయేన సంబంథో ఘుటతే, ఉపాధి 
కృతస్వరూవతిరో భా వాత్తు 'స్నమవీతో భవతీిత్యువవద్య తే, తథా 

'భీదోజవీ నాన్యాద్భళ స్పంళ వతి, బహాంతర శ్ర తి ప్రనిద్ధె శేశ్వరత్వవికో 

ఛాత్ . తథా చ శ్రుతిః “ఏక స్యా ప్యా కాశస్య స్థానకృతం “భేద వ్యస 
చేశమువపాదయరి, “యోా౭యం బహీన్థా వుగుషహూదా కాన్ యో, 

యమంతః ప్రనుష ఆకానో యో౭యమంతర్హ్య దయ ఆకాళ్ళేంతిచ, 

సూ తథా౭న్య ప్ప లపెథాలత్. ౩౬, 
వీవం నత్యాదివ్యవ దేళా౯ వరవత. పౌతూనున థు నంవళి 

ఆం! U 
చర్యలే. యథా సౌరాలో కా దేరంగుళ్యాద్యు పాధి నాఖిన్న సో పాధివి యాగేనముహో 
లో కాద్యాక నా సంబంధోవచార_స్పద్వశ్ కథాదిత్స చతు పో; స్థానయో న్ఫే ాద్ధిరణ య 
పురుష భేదకల్ప నేత్యర్థః. 

3౫, ముఖ్యా వేవ సంబంధ భేదౌ కం న స్యాళామిత్యత, స్మూత్కృమ-ఉివవ్తే 
-శ్చీతి, 

థియోగాల్ ఉపజాత భేదస్యోపాధ్యువశమాత్ సంబంధవ్యవ దేశ, ఉపాథి భేదాచ్చ 
శ్రేదవ్యప దేశ, త ద్వదిత్యర్థ 8, 

నను ముఖ్యావేవ సంబంధ బేదౌ కం న స్యాతెామిత్యత ఆవా_ 

న ము ఖ్యనంబంధథో బీవవర యో; సువుపా భవతి, “స్వమవపీతో భవతి” ఇతి 
స్వరూపసై గవ సంబంధత్యవ్యవ బేళో వవల్తేః ; తథా భేదోఒవి న ముఖ్య, శ్రుశినవా 
విరో ధాల్ ఇత్వువవ లే శ్వీ కంర 8 ధాల్ _ఇత్యువపశ్తే శ్చేత్యర్థ 

గ్ర 



౮3౩  కత్న ప్రభాభూవి. కే శాంకరబృవాసూ త్రఛామ్యే (అ. ౩, 

వ్రృతమె ధేఒవ్వవక్; నస్తువ స్ప ఏంత రాదా్య్థావ ర్వ ర్రతవ్రతి పరి చేద వ ఏవాక్రే నః 
వ్రన క్యేత. పర్యగతత్యం చాస్యాయామక్ క్రైదిభ్యో విజ్ఞాయ లే ఆయా 
మక జ్ఞే బ్యా ప్పికచన శబ్దః “యూ బాకా వా౭యమా కాక స్తావా నేప. 
న ప్రవయ జకాళ్టలి “ఆ కాళ్లను రత్త గ తళ్చు నిత్వః జా యాకా దివో 
జ్యాకహానాకాశాత్ నిత్య శ్వగ తస్ట్రాణురచలో ఒయిమి ల్యేవ 
దయో హీ శ తిన ్రకెన్యాయ ారర్యగ తత్యమాత్త రోం వబోధిమంతి. చాతక సై 

ఇత స్కృమాధికరణమ్. 
మ అ అ ఎ 

|| SED) పలనుత ఈాపస C98, చర్యా 

బహణో వ్యావహారిక్య్వామిాశీ ్రీశితవ్యవిభ భాగా 
వపాయామయవమన్నవ (భావో వరే. య దేతదిష్టోనిష్ట బ్యా మి శ్ న కాసి “2? ల 

ఫలం సంసాకగోేచూం తొవిధం పనసీద్దం జంతూనాం కష (WU ల్లు 
క్పశ్వతి కదల్ప మితి శుపకీ కించ నిరవయవాసంగబ హణ$ సత్య వవంచనంబం ధా 

వది చన రణ కు ని కా ద గజ 

రూగాశ్ వం లా! ప. ఫ్ ఇతె ఇభ వి అధిహ్థా నేనాధ్య స్తం జగ ద్వా ్సా 

ప కనర్వవదితి న్యాయ3. ఇతి న వ్రమాధిక్షరణక్ 
వెలా వీజం కళ్సదల క్షం నంకోధ్య బాచ్యార్భ మాహ ఫల మత ఉవవ్తేః, 

ష తార నన ఇఫెవ వలెహీగ్ర ఖస9, ఇమం ను: న్ వష 
వత్వ్వ్వె ABE దు ౦ తఖ్యః ఇస్తం సుఖం దేవాదీనాం, అనిష్టం 

దుఃఖం నారకేణాం చ్యామి శ శం మనుష్యాణాం సంసారే జన నృమృాతిప, వ, చావో సోచక్య 
ఆశృ్యయో యస్య త్రక కృంసారనో చరం. అ త్రకనె వ శ్వరయో; ఫల హాతుత్వశ్రు లే స్సంశ 

ా హూ. క్రిమి నై, తక భళారే యమా హా మిత. అత్ర పూర్వవ షె “ ఫలహాతుకీశ్వరన్య తత్పద వాచ్యస్యాసీజ్లీ 
శె... ఇ = 

చ నాశ 
జల శ్రీ 

ర్హత్యూసీచిః సేద్ధాం ఆ తత్సిన ఏతి ఫలఇద$ః ఫ్రారి కకం నిర్వి శేషత్వముపజీవ్య ఫల 
థై 

చ 
3 షి అటా, వ కాలి మో 

న్ ga 

దాళ్ళళస్ట్వమప శష్షరస్గ నా స్తీతి హో ర్వపక్షోక్ఞానాక్చంగతిః. యద్యపి సర్వ గళత్వవత్సల 
సర్వగకత్వం సిద్ధము అ వ రిషేథే వపీదసేకువత్ ఇ స వ సజ్వ్యత 

పష పె నద్ధము అప్పతి షేధే ప్రసిద్ధ రవణ సర్వగతత్వం ప్రసజ్యేత, కసాత్స్చునః సరస్టగకత్వమ్ ? ఆయామశ బ్రాది భ్య ఆయామశబో వ్యావకకష్టవాచకః © “ఆకాళశవ శ్ నర్వగతశ్చ నిక్నః' య. ఆవి ళదైన “నిత్యః సర్వగత స్థాణుః 
పితు శకం కహాజుషగ న్నా ఆ 3 ఇక్యాదికుక్తక్క కసాడక్వితీయస్య చ్రిహ్మణః ఆవిద్యకం సర్వమాదాయ శ్రుతిస సతిభ్యాం బం ళడడంం. కటక అ రం హ్. 

నకు జబ జోతివ కనన జగ ని వష 
జను డ్ తది కన్న వస్తునో నివే భే బహాణో నిర్విశేవ బ్వేన ఫల దాళ్ళత్వం 
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తత్కర్శణో ఇ నవతి ఆహోన్విదడిళ్వ రాదితి భవతి విచారణా, తత్త 

తావడ్ పశిపాద్యతే ఫలమత ఈశ రాదృవితు మర్ష తి. కతు ఉప 

వశ్తేః'స పొ సర్వాధ్యమః సృష్టి స్థితిసంహో రాకా వీచి తక విదధద్దేక 

కాలవి శేహాభిజ్ఞ తాత కర్షి కాం క రానురూవం ఫలం సంపాదయతే 

త్యువవద్య లే కర్తణ_స్త షనుటు,.ణవినాశినః కాలాంతరభావి ఫలం భవ 

తీత్యనువవన్నమ్. అభా వాద్భావానుక్చ త్తే. స్యా దేతత్ కర్ణవినళ్వ 

త్స కాలఏవ సాగనురూపం ఘలం జనయి తా వినళ్యతి, తతృలం 

కాలాంతరితం కర్తా క్రై భోతమ్యతంతి. తదవి న పరిశుధ్యతి, ప్రా ప్రాగ్యో క 
న్ 

సంబంఛాత్ ఫలత్యానువవ తైః. యత్కాాలం హా యత్సుఖం సుఖం 
ఎలి 

వాత్మీనా భుజ్య తే తనైైవ లో శే ఫలత్వం ప్ర, పసిద్ధమ్, నహ్యాసంబ 
రగ 

స్యాత్మనా సుఖస్య దుఃఖస్య వా ఫలత్వం ప్ర ప త్రియంతి లౌకికాః. అథో 

చత, మాభూత్క_ రానంతేరం ఫలోచ్చాదోః కరక రకస ర్వాత 

ఫలముత్చత్సషతఇతి, కది నోవపద్య లె, అవూర్వేస్యాచతనస్య కౌ 

దాతృత్వమపి వ్యవవహారదశళాయా+ం సిద ద్గ స్టతి తథాపి కర్త కావీవ ఫల దాతృక్వమితి శంకా 

నిరా సేనో క్త లక్యార్థని ర్వాహక వా చ్యార్గ నిర్ష నిర్ణ యార్ల ర ముస్యాధికరణ స్యారంభ ఇతి మత్వా 

సిద్ధాంతం శావదాహా_.శ త్ర తావదితి, స్పర్లాదికం విశిష్ట చేశ కాలక రాఖిజ్ఞ జ్ఞ దాక్ళకం 

కర ర ఫలత్వాణ్ సేవాఫలవదిత్యువ వవ ల్సి? యాగాది కి క్రిరూఖ్యం కర్మ తావత్ ఊణికం 

తత్కిం స్వనాశాత్సలం జనయతి ఉత ఫలముత్పాద్య నశ్యతి ఆహశోేస్విడఫూర్వాశ్ 

ఫలసనీద్ధిః! నాద్య ఇ త్యాహ---అ ఖా వాదితి. ద్వితీయం శంక లే---స్యాదితి, కర్మ నాళ 

క్షణమారభ్యానభివ్య కృస్వర్హ సుఖాదిసల్తే ర మానం నా స్తీతి దూషయలి--కదవీ క్యాదినా. 

తృతీయం శంక లే--అశేతి- అఫూర్వం కిం స్వతంత్ర, తమేవ ఫలదానాయ 9 వ రే 

చేత నాధిష్టితం వా? నాదృఇతా హాకేదపీతి, ప్షతీయేక్వదృషానిజ్ఞ జీవస్యాకిస్ఞా 

అత్ర పూర్వవకే ఫలచాతురీశ్వరస్య తత్పదవా చ్యస్యాసి ద్థైః లమ్మొసిద్ధిః 

సద్దాం కే కలిత ఫలభిదః. ఆ yy క్రిం య. జుతోః కర్త ౯౭ వవ ఫలం భవతి 

ఊలేశ్వరాదితి సందేహ కర్మణ ఇతి పూర్వః ప 1. సిర్టాంకన్తు--అతః అస్తాక్సర 

మేశ్వరాల్ ఫలం సర్వస్య య. మణి కాత్కర్శణః ఫలాసంభ వే నేశ్వ 

సై న్టవ సలదాళక్ళతో(పవశేరి త్యర్థః. 
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810 రత్న ప్రభాభూషిలే, శాంకర బ్రహానూశ్రభామ్యే (అ. 3 

లోష్టసముస్య చేతనేనావృవర్షితస్వ _ప్రవృ త్త్య్వనువవ లః తద _స్తిల్వే 
చ వమాణాభావాత్. అన్ధాపత్తిః ప్రమాణమితి చేత్, న ఈశ(ర 

సూ. (శుతత్యాచ్చ. ౩౯ 

న కేవ లమువప త్త లే వేళ్యరం పఫలెహాతుం కల్పయామః కిం 

SE అ“ వి ఇ అరా న 5 
తరి శుతత్వాదవ శర మేవ ఫల వాతుం మన్యామ . తథాదసా 

ఠా రా కీల far re జ 99 వ్యా శ్రుతిర్భవతి సవా ఏష మవోనజ ఆత్తాఒన్నాదో వసుదానః ఇత్యేవం 

జాతీయ కా 

సూ, థర్మం _బెమినిరత ఏవ. ౪౦ 

వైమినిస్తాాచాక్యో ధర్మం ఫలస్థ దాతారం మన్యతే. అతవవ 
వి శ్చ న న op fy 
వాతో? శ లేపవవలైళ్చ శ్రూయతే తావదయ మర్గకః స్వర్ష కామో 

కృ శ్వా యోగా దీ శ్వర స్యాధిష్టాతృశ్వపిద్ధితి భాద, ప్రౌఢవాదే వాఫూర్వం నా స్తీ 

త్యాహ-ాతవ స్పిశ్వఇతి.  తమణికయాగా దే; శ్రుకస్వర్దా దియూకు త్వాను వవత్త్య్యాస్థాయ్య 
క ల | గాం యం, వి క. . స్థాయిన; ఫలసిద్ధిరి త్యర్థ?= శేవల 

- ఏ౯ 'కృతాతయేఒనుశయవా” నిత్య త్రోదావ్భా తాభిః “య ఇవా రమణీయ 

చరణాః ఇత్యాది శ్రుతస్మ ఎ తిఖిరపూర్వనిద్ధి శ్చే ఆాభిరీశ్వరస్యాపి ఫలదాతృత్వం స్వీ కా 

ర్యమి త్యాహా--- శ్రుక త్వాచ్చేతి సూత్ర కార$ః. అన్నమాసమంతా త్పా)ణిభ్యో దదా 

తీళ్య వాస్ట్రద?, వసుదానో ధనదాతొ, కర్మ ణో౭ పూర్వ న్య వా జన్య ల్వేనో పకరణ 

మాత్ర త్వాల్ స్వతంత్ర ఈళ్వర వీవ ఫలదాలేతి సిర్థాంతో దర్శితః, 
3 అగ నా ఇళ అ కా జగ్ ౪౦. ఇదానీం ఫూర్వపతయతి---ధర్యమితి. విధిశ్రు తిర్విధ్యర్థ 5-కసృ లిజర స్య 

థి 

“న వా నీష మహానజ ఆశ్రాన్నాదో వనుదాన ఇతి ఈశ్వనే ఫలహాతు 

స్వన్య శ్రుత త్వా చ్చేశ్వరః ఫలదా శేశ్యర్థః, 

యకః శ్రుళ్యుపవ త్తి భ్భామ్ ఈశ్యరం ఫలదా తారం మన్య లే సిద్ధాంత్సీ, అత నీవ 
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యజేతే” త్యేనమాదిషు వాశ్యేషు, తత్త విధి శు లెర్విషయ భఖావోవగ 

మా ద్యాగన్నర్షన్యో క్పాదక ఇతి గమ్య తే, అన్య థశాహ్యననుష్థాతృకో 
యాగ ఆవ ద్యేత, తశ్రాస్యోపదేళ వై యర్థ్యం స్వాత్, నననుక్షణవినా 

శినః కరణ సలం నోత్పద్యతలతి పరిత్యకొ౭=.యం పతుకి నైవ దోవః, 

శతి పామాణ్యాతి . శ్ర తిశ్చెత్ వమాణం య థాఒయం కర్యపుల 

సంక శ్ త్ర ఉపసద్య లె తథా క ల్పయితవ్వః, న చాను త్పాద్య 

మన్య వూర్నం కర రృ వినళ్య త్మా_లాంతరితం ఫలం దాతుం శ్రక్షో తీ 

త్య కి కర్ణం వా సూర కాచిదు _క్రరావస్థా ఫలస్య వా వూర్యా 

నస్టావూర్వం నామా నీతీ తర్క్య తే. ఉపవద్యతే చాయమర్థః 
ఉన వకారేణ, ఈళ్యర స్తు ఫలం ద దాతీత్యనువవన్నం, అవిచి త స త్రశ్య 

'కారణన్వ విచిత్ర కార్యానుపవ శ ర్వైవమ్యునైర్హృ ఇష్ట పృసంగాతి తద 

రగ 

నుష్టాన వై యన్థ్యావ ల్తెళ్చు తస్తార్భర్యా దేన ఫలమితి. 
ప్రక నో యాగో విషయా సద్భావావగమాద్యాగస్స ర్ల సాధనమి తి గమ్య తే, 

యాగ స్యేష్టసాధన త్వ్వాభా వే డ్రైరణానువ ప త్తెరిత్యర్థః, అఫూర్వద్వారా కర్మ ఇ ఫల 

మువపద్యత ఇత్యు కా ధాం దూషయ తి ఈశ్వర స్తే ఏతి, ఈశ్వరః కిం కరాన 

“స్పృళ్ష్రు ఫలం దదాతి తజ తా వక్షో వా? అద్యఆహ ---అవిచిత న స్య ఆనాది నా, ద్వ్తీయు 

_ై నం 
బం స్తనస ంస్కారమాత్రాల్ కటాదా వేస్ట్రనవత్క_ రావు ర్వా దేవ ఫలసిద్దేః కిమో శ్వరే 

చేరి భావః, అత్ర, వయం వదాముః, చందనకంటకాదిదృష్ట సంవ త్రై న్టేనే నుఖాదినంభ వె 

| ర బధ mn జ వ జ కృతం ధరాధరాఫ్యామితి త్రుతిస్ట్రృతిబలాత్తద బక్షాయామోశష్టరేణ కమ రాద్ధం 

అత; ఈశషరానాేకాల్. కివలాత్క-ర ణః ఫలమిత్టయు కమి తి, 

లో > nn సీ నె 9 కూ శ్రుక్యువవ త్తి ఫ్యాం ధర్యం ఫలదా తారం జై మినిరాచారో్యో మన్య అ. తథాహిఎాిన్య 

కామో యశేతి బతి విధివిషయస్య యాగస్య న్వర్షసాధనత్వం గ్రుతమ్; లన్ని రా 

లా రం ౧ చ చ ఈం క్ జ్ హాయ శ్రులిప్రామాణ్యాదవూర్వాఖ్యో వ్యావారో యాగన్యో క్ర రావస్థాయావః కల్ప 

సీయ ఇతి యాగాదిధర్శ వవ ఫలదాతా, ఈశ్వరన్య సర్వసాభార ఇస విచిత్రఫల 

దాళ్ళ త్వానువవల్తెరితి.. 



812 రత్న ప్ర భాభూపి కే, శాంకర బ్రహూసూ త్ర భాజే [అ. 3. 

సూ, పూరం తు బాదరాయణోే వాతువ్యప 

'దేశాల్.. 9౪౧. 

బాద రాయణసా సచార్వః వూరోర_క్రమేవేళ(రం పఘలెహాతుం 

మన్య తే శేవలాత్కరృణోఒవూ ర్యాద్యా కేవలాతృలమిత్యయం వతు స్తు 
శబ్దేన వ్యావర్త తే. కర పమాదవూర్యావేతాద్యా యథా౭_స్తు 
తథా స్తు ఈశ రాతృలమితి సద్ధాంతః, కుతః, చాతున్యపదేశాత్. 
థ ర్థాధర్మ యోరవి కారయితృ ల్వెన ఈళ్యరో "ాతుర్భ్యపదిశళ్యో తే, 
ఫలస్య చ దాత్భ తేన “ఏష హావ సాధు కర్త కారయతి తం 

యమేభ్య లోశేభ్య ఉన్నినీషతే ఏవ ఉ వవాసాధు కర్మ కారయతి 
తం యవుధో నినీవ లే'బతె, స్మర్య లే చాయమర్ధో భగవద్దీతాను. 
“యా యో యాం యాం తనుం భ_క్టః శ్రొద్ధయాఒర్చితుమిచ్భతి. 

తస్య తస్యాచలాం శద్రాం తామేవ విద థామ్య హామ్. స తయా 
శ్రద్ధయా యు_క్ట స్తస్యారాభనమోహతే. లభతే చ తతః కామా౯ 
మయైవ విహీతాకాహితాన్” బ్రతి, సర్భవేదాం తేషు చేళ్ళరాహీతు కా 
వవసృష్ట యో వ్యువదిళ్వం లే. తదేవ చేళరస్య ఫల హేతుత్యం యత్న ( అ 

రోం. సి్టాంతయ తి. పూర్వం చితి. అ చేతనస్య కర ణస్స సతః వవృత్త్య 

యోగాణ్ సేవాదిదృష్టాం తానుసారి శు తర్భలీయ స్వాత్ సర్వ వే దాం త్రేష్వేశ్వరస్య జగ 

సమాధ శ్రే 

తురు_క్టశంకానిరాసార్థః, ఫూర్వం పూర క్షమాశ్వరం ఫలదా తౌరం బొడ 
రాయణస్త్వావార్యో మన్యతే, కర్మ అపూర్వం వా స్వస్వరూవస్వవిని యోగసాకా 
తా-రవదధిష్టికం భవితుమర్హతి, అ వేశన త్వాల్ మృదాదివత్ ఇక్యనుమాచేన సంభా 
విలెఒఒగ్ధై శ్రుతిస్య తీ ప్రృమాణయ తి హేతువ్యవజేశాత్ “నమ ్యేవ సాధు 

ల్లి జ ¢ చి టల, 5 t కర్త కారయతి... “అన్నాదో వనుదానఃి బతి శ్రుత్యా, లభతే చ తతః కామా 
నైవ విహితాన్టి శాన్ ఇత్యాడిన్న ్యత్యా చ ఈశ్వరస్య ధర్తాధర్మ యో_స్తతృ'లే చ 
“హీశ్రు క్వేన వ్యప గె శాదిత్యకస్తత్కర్యసాపేమోదీశ్వరా దేవ సర్వేషాం ఫలనీద్ధిః, తదేవ 
మధికరణచతుష్థయేన నిర్విశేవ; స్వ వ్ర కాకో నిషేధావిషయో౭డ్వితీయః శాఖా 
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కరానురూపాః ప్ర ప్రజాస్సృజతితి, విచిత శ్రీ కా ర్యానువవత్త్యాద యో౭వీ 

నహః కృత వృ్యయత్నా వేత త్వాదీశ్వురస్య న వ పృసజ్యంతే. 

ఇతి శ్రీిమణా సృరరకమోమాంసాభాశే మే శ్రిమద్దోవిందభ గవత్పూజ్య 

పాదశివ్య శ్రిమచ్చంకరభ గవ త్పొదకృత" తృతీయ స్యా థ్యాయస్య 

ద్యితీయః పాదః. 

వానా 

ద్గేతుశ్వ శ్రు లే శ్చేళ్వ రాథిష్టి తాక్కర్శ ణో జగదంళ ౩ పాలిఫలసిద్ధిరితి సముదాయార్థ 8 

ఇతి (శ్రీనుతృురమహంసపరి వాజకాచార్య (శ్రీ గోవిందానంద భగవ త్పాదకృతే" 

ఇారీరకమోమాంసావ్యా ఖ్యాయాం భావ్యరళ్న పృ భాయాం 

తృతీయాథ్యాయన్య ద్వితీయః పాద3. 

చంద్ర న్యాయేన కర్ణ ఫలదాతృ ల్వేనోవలవ్షీ తః తత్స దార్భః వరమాశత్రా , శోధిత ఇతి 

'త త ంవదాకా శోధితావితి ప్లీ తక్. కశ్త్వంపదాక్థా కోధితావితి స్థ 
ఇతి శబవానూ తవృత్సె (బృహవ్మాలేత్త్వ్మవ, ప కాళి కాయాం 

తృతీయా ధ్యాయస్య ద్వితీయః పాద$, 



ఓం 
న. 

జ 

2 శాంకర బృహసూ రా తే తృ భాప్యము. 

| తృతియః పాద. 

అలాల రు 

ఆగ్ 

సూ, సర్వపవదాంత ప ప్రత్యయం చోదనాద్య 

విశషాత్. ౧. 

వ్యాఖ్యాతం నిజ్షైయస్య బ్రహూణ_స్తత్త్వమిడానీం తు సతి 

వేదాంతం. విజ్ఞానాని భీద్యంతే న వేతి విచార్య లె. నను. విశజ్లేయం 

మార్తాండం భ్వాంకగాశాయ త్రిలోక స్వామినం ముడే, 

విఘ్న శం విమ్నవిధ్వన్తక్టి ప, పృణమామి ముహుర్పు హుః 

౧. బ్రవాన్వరూవం నిద్ఞాక్య కజ్ఞానాథనో సాన ాన్వమా వమాహఎాఎనర్వ 

'వేదాంక పృక్ళ్యయం 'వోదనాద్యవిశే కహాదిలి, పాదసంగతిమాహ వ్యా ఖ్యాకమి తి. 

వూర్వపాదే తక్పదార్గవివేకః కృతః ఇవా కక్ళలవా క్యార్గజ్ఞాన నమానందాదయ। వధ 

న స్యేతి సూలే ్రేణాపునరుక్తా పేషీ కపదక ద్వా క్యార్ధీ వసంచోశేణ నిర్ధార్యత ఇతి ఫల 

ఫలిభావన్సంగ త. సగుణ వా క్యార్ధవిద్యాచిం తా కు తద్విద్యానాం చిత్తెకాగ్యద్వారా 

నిర్దుణజ్ఞానసాధన త్వాత్కి ) యత ఇతి మంశవ్యం. సంప్రతి నిర్దుణజ్ఞానం "శీదాభేదవిచార 

విషయ క్వేనో క్షమితి మన్వాన ఆక్షీపతి---నన్వితి, వేద్య భేదే విద్యాభేదచింతా స్యాల్ 

ఇత్థం పూర్వ పాడే వా క్యార్థజ్ఞానకర ణభూతత క్త పంవదార్భనిరూ వణమ కారి; 

బధునా 'కాక్యాళ్డో ని్దార్య శే ఇ సూతుహేౌ బాతుమద్భావసంగ త్యా అయం 

తృతీయ; పాద ఆభ్యకేో సగుణవిద్యాయాళ్చి త్రై ఆకాగ గు త్రీవ్వ్వరా నిర్ణుణవా శ్యార్థ్ 

జ్ఞానోవ పయోగి త్వా శ్రద్వాక్యార్థ చింతా క్ర్యక ఇతి చమంకవ్యక్, త్ర, తావల్ 

బంచాగ్ని ప్రాణదహరశాండిల్య వ శ్య్వానరో పస సనాస్వరూ వమాహ--- 

అస్య పాదాంతరత్వాత్ నావ్యవహి తాధికరణేన సంగత్య సేకై, అత్ర పూర్వ 
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(6; లలో 

ర్త (1 బల రి 4 3 Hl చ క గ్ (మ్మ a cR ర (౧0 (ర O A ర "బై ON ర్న గ్ J టలు GK © 

బవాుత( మని వేదాం తేషు పృలెవీపాదయిషి తమితి శక్యం వ కుం 
3 ఏక ర్వా చెకరూపత్వాచ్చ నణచెకరూప టృహ్హణ్య నేకహా పాణి 

Sas rns dE HNO a Mk బ్లో క్ట నాని వదాంతాంతాశే 
షూళ్చిపాదయిషి తాని లేమా మేకమ ఖ్రాంతం శాం తానీత రాణీత్యనా 

ils erm, Me aay Senin జ పీత నావ్యన్య చోదనాద్యవికేషాద భేద 
ఉ చ్యెత, ట్రహవిజ్ఞానస్యా చ్ "దనాలవణత్యాల్ అవిధి వ, థానై § 

న స్తుపర్యవ సాయి ఖ ర్వా తెర్న్రహూవిజ్ఞూనం జన్యత ఫత్యవోచదా చార్యః 
“తత్తు సమన్వ్థయాత్ ”* (వె-అ. ౧పా.౧నూ. ర అత్య త్ర, తత్క_థ 
మిమాం భేదాభేదచింతామారభత బ్రతి, తదుచ్య తేసగుణ బ్ర వ 
విష మొ వివ 5 వ 

అ a వ! పప. క్లో చం క | is శీ ర్త ఏ కర్ణవదేవ 
చోపాసనాని దృష్టఫలాన్యదృష్ట్ర ఫలాని చోచ్యంతే రృమము_క్టిఫలాని 
స్ కానిచిత్ సమ్యగ్ జ్ఞానోత్స త్తిద్వా రేణ, తచ్వేషా చింతా సంభ వతి 

బ్రవాణస్తు వేద్యనై బ్రక్యైల్ న చిం తావసరఇత్యర్థృః. బ్ర, హై క్యేఇవి ధర్మ భదాచ్చిం తే 

లి 
సంభవాల్ భీదశంశేత్ళకఆహ_న వే త్యాదినా, ఫూర్వవమే, జ్ఞాన భేదశళం'కానువవ 

అణా 

కృతఆవా---వీకరూప త్వా చ్చతి.నిర్ధర్య త్వాదిత్యర్థ 3.నకరూ ేఇవి బృహ్మణ్య నేక వృ కార 

ముక్త్వా చ్ దనాద్య భదస్థానా భద ఇతి సిద్ధాంత్' ఒవ్యయు క్ష ఇత్యాహ_ నావ్య 

శ్యేతి, వీవం పాదారంభమాక్షీ వ్య సమాధ శ్తే---తదుచ్యత ఇతి, సగుణవిద్యా స్వేవ భీదా 
భేదచింతా క్రియతే నిరుణవి ద్యాయాం లే వ్రక్యం సేద్ధమితి వాచ్యార్థ రూ వగుణోవ 

సంహారమా త్రం (క్రియశే వా క్యార్థనిర్ణ యాయేతి భావ. వంభాగ్ని స్రాణదవార 

వన్నే ఉపాసనా భేదాల్ సణానువనంవోర్క,  సిర్టాంలే త్వభేదాదుపసంవోర ఇతి ఫల 
భేద; అత్ర తు ఉక్తోపాననాని కిం (వ తిశాఖం భిద్యం లే, ఉత నేతి నంబేహే, నామ 

థూ పాదిభేదాత్ ఖిద్యంలే ఇతి వూర్వ;ః పతీ 8. సీద్ధాంళన్తుసర్టై ప్ర ర్వ్వదాం్యతః 



816 రత్న వభాభూషిలే, ఇాంకర బ్రహాసూ త్రభావమ్యే [అ 3, 

కిం దృతివెదాంతం విజ్ఞాన భేద ఆహోన్ఫి న్నెతి. తత క్ర వూర్వవత హే బాత 

వస్తావదువన్యస పంల "నామ స్తావచే ద్రతివ త్తి పాతుత్యం వ్రనీద్ధం 
బోర్టితిరాదిషు, ర న్మే షా త్ర పేదాంగాంతేరవిపా తేషు విజ్ఞా నెషు అన్య 

దన్న్వన్నామ శై గ్రరీయకర వాజసనేయకం కౌధూవమకం కౌళీతకం 

శాట్యాయనక మి త్యే వమాది, తథా రూప భేదోఒవి కర్ణ భేదస్వ వతి 
0 “Iw $f శ దింషోొర్ ల 3 ఇ పాదకః వ్రనిద్ధః వైళ్యదేవ్యామిమోవాజిభొ ప్రి వాజిన మి తే వమా 

దిషు, అ_స్పిచా త్ర రాప భేద తద్య థా కేచిచ్య్భాఖినః వం చాగ్ని విద్యా 

యాం పష్గ్టమపరమగ్ని మామనంతి, అపరే పునః వంవైవ పఠంతి, తథా 

ప్రాణసంవా దాదిషు కేచిన్నూ్యూనాక్ వాగాదినావునంతి 'కేచిదధి కాకా 

తథా ధర్మ విశేహోఒపి కర ర్మ భదస్య ప్ర వ,తిపాదక ఆళంకితః కా ర్యాదిషు, 

శాండిల్యవె శ్వానరాదివిద్యా మథో ఖిన్నా ఇతి “నానాశబ్లాది ఛేదాి దిక్య శ్ర 

వత్యుతే. అత తు మిధో భిన్నాస్తాః కం పృతిశాఖం భిద్యర'లే నవేతి నామాదిశే షా 
చ్పోదనాద్యపశే శమాోచ్చ సంశయః, ఫ్రూర్వపక విద్యా భేదాద్దుణానువ సంహార కః సిద్ధాంశే 

శ్వ భేదాదువనంహార ఇతి ఫలభేవం, ఫూర్వతం రై, *ా ఖాంత రాధికరణ పూర్వవక్ష 

సూత్రం నామరూపధర విశేషపునరు క్షినిందాళశ క్రినమా _ప్రీవ చనప్రాయళ్చి శ్రా న్యార్థ 

దర్శనాత్ ఇశాఖాంత నే కర రృ భేవస్సా్య దితి. కత్రా సీక్రవ్రో నామాద రాకా విద్యా 

భేదార్థమనళోచ్యం “అశైవ బ్యేతిరతైవ నర్వజూ్యోతి శే తేన సహస్కదవ్షీ కోన 
యశేశే”' త్య ఈ చకృశజ్యోతిష్టోమానువాదేన సహా సృదకీణాఖ్యగుణవిధిమాశంక్య 

బ్యోతిరితి వదస్యే కర్వాంకర నామత్వసంభ వే జూ్యేతిష్టోమలక్షశ త్వ్వాయో-గాత్ . అతి 

వ ప్రశరణవి చ్చేదాచ్చ జా్యేలిష్టోమాత్క_క్థాంతరం | విళిష్టదక్షిణాకం విధీయత ఇతి -నామ్న; 

కర ర్య భదకళ్వ్టము క్త క్షం జ్యోతి రాదిష్వి త్యాదివ చే నాధ్యర్యవం హా లీ మిలి సంజ్ఞా భే దా. 

బోలిష్టోమాల్ కర ఖేడో (గ్రాహ్యః తప్తం తీరం దధ్నా కథిసమామితూ, తత్ర 
ద్రవం జలరూవం వాడినమితి భేదం, 'తపప్టే వ వయసీ దధ్యానయతి సా వైశ్వచేవ్యా 

మియా వాజిఫ్యో వాజిని మిత్యత, వైెశ్వ చేవ్యామిమొయాగే వాజినా ఖ్యగుణవిధి 
ర్వాజిభ్యఇతి, . విశ్వే దేవాను వాదాది త్యాశం క్యామిక్షూం వ్ర త్యువసర్టన ల్వేనో శృవిశ్వే 

(వత్యయం (వ, తీయమానాన్యు పొసనాని న భిద్యం లే. కత చోదనాద్యవి శేషాల్ , 

ఆదిపచేన కరా భేదేతు త్వేనోపన్యస్తాః సంయోగరూవసమాఖ్యా గృవ్యాంతే, 

చోద నాసం యోగరూవసమాఖ్యా నామవిశేషాల్ , తత్ర యథా సర్వశాఖాను “అగ్ని 



పా. 3.) సరగ వేదాంత పృత్యయాధిక రణమ్, ౧. నూ, ౧. 817 

ధర వి శేహః య థాథరగ్షణ కా కానాం ఫరో నృతమితి, వ్వం 

వునరు కాద యో౭ఒఐ "భేద సూతవో య ఇభాసంభ నం "విచాంతాంత 1 రేషు 

ADDUIHRST I AM, wenn Ma tanaeTEr nT 

జ్లీవానాం వాజిభ్య ఇతను వాదా యో గాదుక్ప ల్లిని శిస్టామినునముగ్థా కర్మ | వాబీన 

దృవ్యస్యానా కాంష తస్య విధ యో గా దాల్ వేవతానో ఐ*బినయాగ) కరాంగరమిలి 

ద దృన్యచేవతాఖ్యయా వశ దాత్కర్మ్య భేదస్సింస్ధాంతితం. ఆవినహాల్ “ఐంద్రం దక స్టంద్యం 
wb పాం “హాం న్న Lf ఇల en బగ 

వయకి ఇతి ద్రవ్య శే దాత్ యాగ ఇదె రావా, వీనమిసోపి పంచాగ్ని షడగ్ని 

రూవభేదాజ్ విద్యా భేవో వా జిచ్చందోగ గూ సగం రేతోన్నూనా వాగాదుయ 

శ్ళాందో గ్యే తత్ళహి తా వాొణినామిలి ప్రాణవి ద్యా గ Hg, కారీ) ౫ ఘన 'కర్బావ్యయి నే 

తె త్తిీరీయ కాణాం భూమా భోజనం ధర్థని*పీ నాస్ఫేషాం, అగ్న సభ్సయ నే "సాంచి 
న అమ్మ ఎర్లి చ చ ~~ ౮ దు పా ధ్యాయార్థ ముదకుం భాహరణం ధర్తా నా న్యేషోం, అశ మ్ భ్ భయ Hag 

ఘానానయనం శేఫహొంచి దేవ నాశ్యేమోం, నచ అతాన్మేవ కాలీ ర్యాదీని స GH భర 
గ జారీ 

విశేషమే స కంచె నా చృక్షం లే నేతి యుక్త ౧, అగో ధర్శనిగేసాణ్భా గంగే rn 

ఆ రాలే 
భేదళ్శంకిత స్తథాత్రాపి ముండ కాధ్యయ సే చగీసూంబిపివ శి రన్యం గర పా (౮ త ధారణా 

—0 

రూపం (వశం నా స్యేవామిలి విద్యా 'భేదస్స్య్యాణ్ స్ట) వము క్షనఖా ore యు హా యతో 

యజతి తచాన పాతం యజలీ” తి యజశ్యఖాె ్ ససాల్ వయాజానాం 1 క్ య్ రె స్టా 
అంటే నో 

శాఖాంత లేఒ సాప్వ వా ద దివ నిని దబ గ తోం, సంస సాలకరన కం 1 
ఖా భా రీ భేది, న్న గా అ లు టాం ఆ 

> జ ణి 6 x 3 + గ శ ల టై నమ 
నదంతి పురో దయా జ్ఞుాహ్వాతి స ్వావం త్ర మికు యట? je సుళ్ళ FT: 

సూశ్చ ప్రాతర్జుహుయాల్. యథా ఒతిఫాయు yy దు తాచు ఘం న్యా యమన ఫా 
న్ జా, ఎవి జజ ar wl fh a ళో - 

హోర్యం హరంతి తొద్భ గవ త దిత్సు 2 “మన్య గ నిందా వతః$ కర భీము, 
" రీ 

వకనై [వోది తేఒనుది తే చొానుష్టా నా మొ గాల్, భవా ఏ అానుదితవో మంత్రి కమ 

ఇగ హోత, "సేవతో స్ లో ళ్. "గ్ (7 

కృత ప్రాయశ్చిత్త" దవ్యగ్ని య! "ot. నే సించెట్రాయిళ్చి య “స దెంచ 

విద్భాను న విబ్బేతే ఇతి నోదాహ్రయే' ఆ, యా నగర BERS గర భళీ 
ఆంగ్ల 

నో ఆఛాం జ టో అ ఇళ |e ల షా iy [| 

క్టరుం కర్తుం యె ఒశ స్త ర్భేదస్తథా సల్వ బలిం త భయ సజ నా నృృశ్చ్య స్త్ల్తేన (ఐం 

విద్యా భేద స్సా నీల్ ౩ తథా శాఖానాం సర్వాసా బకరా ప్రాం సుం ny RY చల గంతు 

స ర చందం జీల న. మా , 

క స్యాళ్చిత్కు ష్టచిత గ్రార్యలి సమా పురః 3 సమా; Y MTR hme శో న. శ] “9 » గ్ర ర్య 

కృంిక తథా కస్యచి జ్వేదాంకస్యోం  'రసంర్ట్షేన సమం కళ ిదర్యర్రేని 
అః టీల 

జం యక 

వో y ౧ జాహుయాల్ * ఇతి వోదనాయా ౨ అని శీహూల్ నిఆా న్న హార వ మున మేన 
oy Sa (yy wr hh nly 

ఆ అద పటే టట లం 
శతథా యూ హా చె జేష్టం చ శ్రేష్టం చ RE వోట్ చ... య. 

షె? టోల్ క్ ర య. / | ఛందోగానాం వాజన నేయినాం చావిశిస్త తాట వశెవ ప్రాజవిది గ న ్వషిం 
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813 రత్న ప్రభాభూషికే శాంకర బహనూ త్రభామ్యే (అ. 3, 

యోజయితవ్యాః, తస్తాత్ పృతివెదాంతం విజ్ఞాన భేద ఇతి. ఏవం స్రా ఫే 

బ్రూమః---నర్వ వేదాంత ప్రత్యయాన విజ్ఞానాని తసికా తసీ చే 

డాంలే తాని తాన్యేవ భవితుమక్షంతి. కుత, చోదనాద్యని శహిత్ , 
ఆది గృహ ణన ఇాఖాంత రాధికరణసిద్ధాంతనూ శ్ర్దితా అభీేదహాతవః; 

ఇవాకృషప్యుం కే, సంయోగ రూప చోదనాఖ్యావి కెషాదిత్యర్థః. యై క 

స్రీన్నగ్నిహోత్రే శాఖా భేదేఒవీ పురుషప్పయత్న స్తాదృశ వవ చోద్యతే 

జువుంయాదితి. వవం “యోహా వై జ్వేష్టంచ EE నైస్టం చవేదే'లి వాజ 

సనేయినాం ఛందో గానాం చ తాద్భ సవ చోవనా, చ, యూజనసం 

'యోగోఒవ్వవిశిష్ట ఏవ 'జ్యెష్టళ్చ అస్వనాం భవతీతి. మానము 

య, తదేవ విజ్ఞానస్వ యదుత వే ృష్టుక్ష్ణ శి న వైప్ప త్వాదిగుణవి శ శెష ణాన్వితం 

= అన్యార్గదర్శనమర్గ వాద న చ్భేదాల్. కర ర ఛవవద్విద్యా భేద ఇతి ఫూర్వ 

తనూ తోకా హూకవ్రే దర్శితా స్త శేదిత్సిర్ధాం కే పూర్వవ వనే చా త్రో,వయుజ్యంక 

ఇతి. ల. శభ్రాంకరాభ్యాననంఖ్యాగుణ ప క్రియానామ భే భయాని కర్త భవకాని, 

తత్ర నామభేయం, గుణో రూపు మఖఫ్యాసశ్చేతి (త్రయం వ్యాఖ్యాతం, య చేద్ద ద్యా 

జ్రాహుయాదితి వకృతిశబ్ద భే జీన ధాళ్వర్థ భేదా !త్తదవ చ్చిన్న భావ శా ఖ్యకర్య భేద ఊఉ క్ష 

న్రథాడక్ళ  వేదోపాస్త ఇ క్యాదిశబ్ద భేదాద్విద్యా భేద, “తస, అహాుతీరు వశోతీ' తి 

సంఖ్యయూః కర్మ ఛేదవద్యాయుప్రాణౌ ద్వా సంవర్తా'వితి ద్విత్వసంఖ్యయా సంవర్ష 

వి ద్యాభేదప్పా్యాత్ , నిత్యాగ్నిహో తృ వ,కరణాల్ , (పృకరణాంత శే కోండ పాయి నా 

మయ నే 'మాసమగ్ని హోత్రం జువ్యతీ” తి శుతమ్నిహోో తం ప్రక రణాంతరస్థ త్వా 

త్క-ర్యాంతరమితి సీర్టాంతితం. తథ్యాత్త వేదాంత భేదే ప్రకరణ భేదాదుపాస్టీభేద ఇతి 

ఫూర్వవథీ$---సి్ధాంతయతి. వవమితి, సరై స ర్వేదాంర్నతైె; వ్రతీయంత ఇలె సర్వ 

వేదాంత పు త్యయాని తె రహీ తానీత్యర్థః, 'ఊక్షనామాదిఖి రగ్ని నో శ్రాదికర ణాం 

వతిశాఖం ఛదే ప్తొ్తే శాఖాంతరాధికరణసిభాంకసూ త్రం “ఏకం వా నంయోగ 

రూవచోదనాఖ్యావిశేషూదితి. తత చోదనావి ధాయకశ్ళబ్దశోదితః (పృయత్నో 

వ్యా తస్యా నిశేషమాహ---య థైకస్తి న్ని తి, నీక ధాత్వర్థ హోమావచ్చిన్న వృయృతె్నెక్య 

వదు పానీ ప్యయ్నతై్నక్యమిత్యర్థ 3. యథా జ్యేష్ట త్వాదిగుణక ప్రాణవి ద్యాసర్వశా ఖా 

శాఖ్లునామితి గమ్య శే, యః ప్రాణోపాసక?ి సః 'జ్యేష్టశ్చ శ్రేష్టశ్చ స్వానాం భవతి 

ఇతి ఫలసంయోగస్య సర్వత్రావిళిష్ట త్వాచ్చు న విద్యా భేద; జ్యేన్థ త్వాదిగుణక ప్రాణ 



పా. 3.) సర్వ పెదాంత ప్రత్యయా ధికరణమ్. ౧. సూ, ౨, S19 

ప్రాణత _్త(ం, యథా చ ద్క వ్వ్ న చేవ తే చూపం యాగస్య, ఏవం విజేయం 

జౌవం విజ్ఞానస్వ్య లేన హి "సక్రువ్యతే, సమాఖ్యాపి సైవ స్రాణవిచ్వేతి 
ర అ అల న్ తస్తాత్సర్వ పె దొంత వ త్యయత్యం విజ్ఞానస్వ. ఏవం వం చాగ్ని విజా 

ఆ ( థి 

a చం (న ఉష k టై శ్యానరవిద్యా శ ండల్యవి ద్య త్వవమాదిషు యోజయితవ్యామ్ ఆకు 

తు నావమరూపాద యో భేద హా త్యాభాసా స్టే పథమవవ కాండే 

న నామ్నా స్యాదచోదనాభి ధాన త్యాివిత్యారభ్య వ పరిహృతాః బవావి 

కంచిది( శప నూళంక్య వరివహారతిఎ 

సూ, భదాన్నేలి చన్ర్నకస్యామపి. ౨ 

Cr 

స్వేకా. తథా పంచాగ్ని విద్యా పేక ఫలసం యో గాద్యవిశేషూల్ , తథాన్యాావి విదా 

న్నే త్యాహ---వవం వంచాగ్నీ తి. పఫూర్వవత హాతూన్నిరాచ సే. యే త్వితి, కారక 

మిత్యాదినామ్నా కర్మ భదో న యుక్తక్క కుత, అచోదనాఖిధాన తా త్క్కాఠ కాది 

శబ్దానాం గ్రంధ నామకయా కర ర వాచిత్వాభొవాదతో ఫిన్న నామక్ర శాఖా గ ంథ 

ఛేదే=ి తద్విహితం కర్శె క మేవ, ఆఅల్పరూవ భేదోఒపీ న కళ లె క్యవిరో థి, ధర్మ విశేష 

స్త పధయనాంగం న మాంగముతో న కర్త భేదకకి శాఫాళీజే పునరు క్లిరసిథా 

నందా న్యార్థదర్శనయోరవి న శోదకళ్వుం త క శ్రద్విధిన్తుతినూ శ్ర త త్వత్ బహుశాఖాధనయ 

నాద్యశక్తావవీ స్వశాఖానుక్తవిశేష స్యా పేషీ శస్యాన్యతో గు వాణసంభవాదశ క్రిరవి 

3 

సం a 

ఛేనికా వీకసీ సన్న సి కర రా గంగలో వాదినా ప్రాయకశ్చి త్ర తం సంభవతి వీవం నమా వీ 

వచన భేవోఒవ్యవ్ర యోజక ఇ క్యేవం కర్తాళేద ప మూణప్రాబల్యే "శేదేే పాతవి వరిహ్భృ 

తా ఇత్యర్థః. తరి శాఖాంతర స్యాయేనై వ కరే క్యవద్వి దై ప్రకృసిళ్లైః వునరు కిరి 

కృత ఆపహా---ఇవోపీతి. 

౨. రూవస్యో్యోళ్స త్తిశిష్టత్వం విశేష వంచాగ్నీకా వేబేత్యాద్యు పాసనోత్పత్తి 
విధిస్థవంచా గ్నా స్రదిరూవ భేదాదు పాసనా భేదస్సా్యాత్ , ఆమికా వాజినరూవ భేదాణ్ కర 
భేదవదిత్యధి కాశం కాని రాసార్థ త్వాణ్ న పౌనరు క్ష సమస్యాధికరణస్యేతి మత్వా 

శం కాం వ్యాచ సే సాది కాది నా. అన్న వృథ కాస్త న త్వాక్కర స్యా యానాం 

స్యోపాస్యరూవస్య సర్వత్రావిళిష్త త్వాచ్చ తథా ప్రాణవి జ్యేతి సమా ఖ్యాయా నరష్షత్రా 

ఏళష్ట త్వాచ్చ న విద్యా (జవ ఇ3 సిద్ధమ్. 



820 రత్న వ్రృభాభూషి లే శాంకరబ, హనూ త్రభామే [అ. 8. 

న్నోపవద్య తే, తథాపి వాజసనేయినః వంచాగ్ని విద్యాం ప స్పస్తుత్య 

హష్టమపరమగ్ని మామనంత్ 'తస్యాగ్ని ర వాన్ని ర్భవతి” త్యాదినా. ౫ ఛందో 

గాస్తు తం నామనంతి సంచసంఖ్యమైవ తఉపసంహరంతి “అభ హయ 

ఏతానేవం పంచాన్నీ న్వెదేతి యేషాంచసగుణో నా స్తే యేషాం 

స్తీ తేషాం కథముభ యేషా మేకా విదో్యోవప ద్వ్వేత, న చాత్రగుణో 

వసంవోరళ్ళక్య తే ప ప పృత్యేతుం, వంచసంఖ్యావిరొ' థాత్ . తథా వణ 

సంవాదే శే ్రైష్టాదన్వాంళ్చ! శురః ప్రాణాకా వాక్పతుశ్నొ) త ఏత దుసాంనీ 

ఛందో గా ఆమనంతి. వాజసనేయిన స్తు ౩ ంచమనుప్యామనంపే ర్రత్రో 

ర్ కీ 

వై ప్రజాపతిః పృజాయ తే హప్రజయా పశు వీ ర్యవవం వడిత. ఆవా 

పో చ్యాపళే దాచ్చ పెద్యు భఖేదో' భవతి వ్య శదాచ్చ విద్యా 

దృవ దేవ తా భేదావివ యాగ న్యెతి చేత్, నవైష దోష; యత వకస్యా 

మ వ్ విద్యాయా మేవంజాతీయకో గుణ భేద ఉపవద్యక, యద్యపి షష్ట 

స్యాగ్నారువ పసంహారో న సంభవతి తావి దప భృతినాం పంచానాొ 

మగ్నీనాముభయ త్ర త వ వృత్యభిజ్ఞాయమాన త్వాం న విద్యా ఛేదో భవితు 

మర్ష తిన పా సోడ శి గృ హణా గృహణ యోరతి రాత్రో శ్రో భిద్యలె. సథ 
రి 

తేవచ పష్టాఒన్ని కృందోగ ౩ తం స్రతం ఏిష్ట్రమిలో=.గ్నయ ఏవ 

స్ట 
Gers 

సీ మానసని ద్యాసు వినాస్ఫూ తం దుర సీజత్వాచ్చు పునరు క్షిగంధోఒఒప్ నా స్తీ మంత 

we వే లా సననం అనం చ్ షర ( అలీ టల వ =, వ్యం. నను తస్య మృుతస్య దావోర్భమగ్నిరం త్యష్మైగ తః షో యక వ సిద్ధ దాష్టజిఛి 

సక్టః స ఛాందోగ్యోే ఉవసంహోర్య ఇతి న రూవభేదస్తత్రాహ---న వ్యాలేతి.. అస్తు 

kh ౧౦ జననగుణవతో లేతసో వాజినామా వాపశ్ళందో గానాం చ కన్యోోవ్వావస్త 
(౯ 
మిళ్య్ళతఆవా_._ ఆవా పేతి, ఛాందోగ్య షస్థాగ్న ప్రభా వమంగీకృ త్యాల్బరూ వ భేదో న 

విదై సక్ళవిరోధీతి వరిహరతినైష దోవఇళత్యాదినా. ఆంగీ కారం త్యజతి_వర్ళ శే 

౭పీత్రి, ఇల్ 2స్తాల్టో కాదొష్టం లో కాంతరం హతం గతం క్టైతయోజఒగ్నయే వారంలీ 

నను వాజన నేయిన;$ వంచాన్ని విద్యాయా; తస్యాగ్ని రేవాస్నిర్భవతి. ఇని షష్టం 

ద సిద్ధాగ్ని ము పాస్య తే ప్రనామనంతి; ఛందోగాన్సు “వంచాన్నీ శ్వేది ఇతి. తథా FF 

రదూవ భిదాదా మిమొూవాజినయాగయోరివ శా ఖాదర్వయే వంచాన్నివి వ్యాయా 8 ఛాటో 

నైక్యమతి వేల్, న. యళ వీకస్యానుపి విద్యాయామయం రూవభేద ఉవవద్య శే, 
కథాహి_-యే ద్యులోకాదయః వంచాగ్నయో వాజస నేయళా మాయా ముక్తా 



822 రత్న, వ ఫాభూషి తే, సూంక్ర ర బ్రహానూ త్ర భా మెస్ [అ. ౨, 

డాం, = నర ద గ, ఇ దన: 5 తణాదన్యేపోం చ తదనవేవణ ణాది(ద్యా భేద ఇతి, తత్చ్రత్యుచ్యతే, 

స్వాథ్యాయనై్యైష ధరో న విద్యాయాః, కథ మిదమవగమ్య తే. యత 

_స్తథా తేన స్వా థ్యాయధర్మ తేన సమాఇచాలే వెద వ్రత పదేశవే 

దో ౯ - ల 2 వ ఎ జ వా అ గృంశే ఆథర్వణ కొ ఇదమవ వెద వ్రతే లన సమాఖార్థతమితి సమా 

మనంతి. 'నైతదచీర్ణ వ శోఒధీతే” బ్రతి చాధికృత విషయా దెకచ్చ భా 
క్ష చా ఆద లం రొ ఒర గ శ్రా ద Mn దొ చా దధ్యయనళ ప్టాచ్చ స్యోపనివదధ్య్యయనధర్శవవైప ఇతి నిర్ధార్య కే, 

నను చ *లేషామేవై తాం బ్రహ్మవిద్యాం వదేత శిరో వ్రతం విధినద్యై 

సు చీక మితి బహూవిదా సం యోగ ల్ మా చేశెన స నరంత బహ 
స్తు లా యాలి యబై ఏ (U3 

విద్యేతి సంకీ రే రే ధరకి న, తత్రావే ప్యేతామితి ప్రకృత వ్రత్యవ 

మర్శనాత్ , ప్ర 0 బృ్రహ్మవి దా్యాయా గృంథవి సహాసుశీ మితి 

గృంథవిశెషసం యో స్పవైన ధర్మః. సవవచ్చ తన్నియమ ఇతి నిదర్శన 

నిర్దేశ? యథా చ సవాస్ప_ప్ప సౌరాషిదయశళ్శలతేదనవర్యంతా వేదా న్ల 

అ 
లీ 

కృత 

~~ | 
ల 

మాథర్వణికానాం సూ్రే, నిహితం న విద్యాంగమిత్యర్థః. ఆధికారాశ్చేతి వ్యాచష్టే- 

నై శదితి, ఏీకశ్చరికృతం + ముండకం “అననుష్టికశిరో వ్ర ల నరో గాధీతేలతి శ్రుతే 

రుండ కాధ్యయ నాంగ మేవ రో ప్ర తమిక్యర్ణ? న విద్యాంగ ల్వేనాపీ ఇదం వశం 

శ్రుతమితి శంక తేననిష్టతి. సర్వళా ఖుంను బృహ్హావిదై న్టికైవ చేద్వద్యాసంయు క్షం 

చృతముపి సర్వత సంబం ధ్యేళ, న చ సంబంధ్యత ఇతి వి ద్యా భేద ఇత్యర్థ$ వకృకే 

గ్రంథ వా శ్యేకచ్చబ్దబలాద్భ)హ ప్ర కశక గృంథవరో బవ్వావిద్యాశబ్ద ఇతి పరి 

హరతి---నేతి. తస శిరో వృకస్య ముండ కాధయ నే నియమ ఇశ్య త్స నవవదితి నిద 

నను (బవ్యావిద్యా ప, తి పాదకముండ కాధ్యయ నే శిరో వ వ, తెఖ్యధర్ష విహిత; 

నాన్య త్ర త; అతో ధర ర, భేదోద్విద్యా భేద ఇ ఆగ్బాశం క్యాహ ఎ 

స్వాధ్యాయనై సవ శిరో వ వ, తౌఖ్యధర్షో ఒంగం న విద్యాయా;ః, కుత తథా. 

శ్వేన హి యత$ స్వా ధ్యాయాంగల్వేన సమాచాలే వేదవృతోపదేశవకే గృంశే 

శిరో వృశమపీ వెదవ, త ల్వేనాథర్వణి కా; సమామనంత్సి, అధేకాకాశ్చ "నైశెపనీక్ణ 

వ్రతోడధిలే' ఇత్య త, తస్బాదధికృ తవిషయా దేళచ్భళ్టాల్ , చకారాచధీశ్ర ఇక్య భధయన 

శభ్లాచ్చ శిరో వ, తమధ్యయననై స్యవాంగమ్, కక్స దృహాంకక్కి సవవచ్చ తన్నియమః 
ంపథా సవాః సష్ప హోమాః.సౌర్యాదయః$ శతేదనాంతాః శాఖాంతరో క్ష త్రేతా 

గ్న్న బ్రనఖిసంబం థాల్ ఆథర్వణో శై కాన్ని నంబంథాచై. ఎకాగ్నీ నామాథర్వణికానా మేవ 



పా* 3.] సర్వ వేదాంత ప్రత్య యా ధికరణమ్. ౧. నూ. ౪, 823 

రోదితత్రే తాగ్న్యనభిసంబం థా దాథర్వణ్ ది టై కాగ్నీ సంబంఛాచ్చా 

థర్వణి కానా మేర నియమ్యంతే త థాజయనువి ధన్యః నాషభాకియ 

విశేషసంబంథా. క్లే కేన నియ మ్యేత, తస్థాదవ్యనపద్యం వి ద్యైశత్వమ్. 

సూ దర్నయల చ 9౪. 

దర్శ్మయళి చ చేదో=వి విదై సికతే(ం, సర్వ పె దెం లు "షా నక 
| cr 

లై పై 
త్రస్వపటె రాత్ “సర్వ పేదా యత్స్వేద వమావమనంతోత్కిత శై 

త మేవ బహర్చి 

చామహత్యునై మామాంసంతే *వతవుగా వధ్యన్యవ ఏతం వువో 

వతి చ. తథా *మువాద వ తమి వ్రతే ఛందో గాివ్తతి తథా “మహద్భయం వజృముద్యతిమితి 
కాఠశే ఉ_కృన్వేళ్వరగుణన్యు భయ హేతుత్వస్వ లె త్రిరీయమేే భేద 

వ 

దర్శననిం దాయొ వరామర్శో దృశ్య తే 'యదాషవ్యూవై వ వతిసీన్నుదర 
యై 

J _ క్ ల mm అలల ద దం 

రృననిర్లేశ8. సవా వోమాః ఆగర్షణై$ న్వసూలై, ఉదిత వీకోఒగ్ని నేకర్షి సంజ్ఞ యా 
6 ) యె ణా 

ది య లి (1 5 ర ~ pe Ts స వ సిద్ధ స్తస్మన్ను 7 కార్యా ఇతి యథా నియమ్యం ల త వర్డ్ 

౪. కించ, వేద్య్యెకేన నిర్చణబృపహ్యవిడె సక్యం ఆావచ్చు )తిర్ణర్మయతి, తృ 

న్నిధి పొఠాక్సగుణవి ద్యాగామపీ సర్వశాఖానై న్రక్యసిద్ధిర త్యావా సూత్ర కార దర్శ 

యతి చేతి. _ నగుణమెపేకం వేదత్మ్యయ వేద్యం దర్శయతీ త్యావా_ కథేతి కించ 

శాఖాంతరోోక్షవ దార్థన్యశాఖా౨త రె సిద్ధ్దవత్స రామరో విచె సకం దర్శయ తీ తావా_ 

తథా మహద్భయమి త్యాదినా, నీష నరః వీశస్తి న్న ద్వయేొ౭ల్ప మవ్యంతరం భేదం 

యదా వశ్యత్యథ త దా౭సి నంసార భయం భన ల్యేవ, యస్తాద్విదువో నరన్య ఛేద 

ద్శిన స్త చేవ బ్రహ్ భయంకరం భవతి, బై వాహ మిళ్ళమ న్వాన స్యేత్యర్థం. స్రాదేళ 

నియమ్యం లే, తద్వ త్తన్ని యమః ముండ కాధ్టయన వ్వ తస లర, తన నియమ$., 

కస్తాళ్సర్వ తే, విజ న్పక్యనున వద్యమ్. 

కిం చే 

“స్వే వేదా యత్పదమామనంతి ఇతి వాక్యం నిర్దణన్య బవ్వాణో వేద్యస్య 

సర్వవేదాం లేము నీకల్వేన తద్విద్భాయా। సర్వ త్రై కళ్వం దర్శయతి. తథా. వాజస 
వి అటో నా. అద్య B బ్ క్ నష తం సలా న fern res చేయే ససణస్య బ్రహ్మణో వైశ్వానరన హ్రై దేశమూ తృ త్వేన నం పాదిశన్న ఇాందో 

గ్యే శీద్ధవదు పాదనమ్ “'యస్ట్వేతమెవం స్రాదేశమాతృమభివిమానమా తానం వైశ్వానర 

ముపా స్టే ఇతి, తదస్ సర్వత, నె శస్వెనరవి ద్యాయా వకశ్ర్వం దర్శయతి. నవం చ 

జ అ జ బ్ క ళ్ శరా > న సగుణస్య నిర్లుణస్య ఐ బ్రహుణ ఇ) క స్వేన సర్వత్ర, శ్ర్రూయమ అత్వాత్ త్త 



824 రత్న పృభాభూషి.తే, కాంకరబ్రృహూనూత్ర భాజే (అ. ౩, 

మంతం కురులే అథ తస్వ భయం భవతి తత్త్వ భయం విదుపష్లో 

న ఇ? > యా ల మన్యాన సె వై తి తథా వాజసనేయేే రకము త్రేసం పాదితస్య 

వ = ఆప I ర్ం వై క్యానరస్య ఛాంటో గ్య గద్దవదుబా దానం యస్తే (త మేవం ప్రాదేళ 

మాత త్రృమభఖివిమానమాళ్యనమ్. టై క్యానరముపా ఇతి తథా సర్వ 

చేదాపెతే ప త్యం యత్వేనాన్యత్రీ విహితా నాముక్టాదీనామన్య త్రో  పాసన 

\ 
పెదాంతేప్ర ధం త్వ 

దధానా మాపాదాసాక్ పాయదన్శనన్యా యేనో పాసనానామవీ స స 

నా = 53 లో 2 ఇ ఇ 
వదం పృ యోజనసూ, లై మె. కే చైనం సశ్వ వె దొంత ప్రత్య 

యశో సర్యవి జ్హ్రానానామన్వత్రో వ తొనాం విజ్ఞానగు ణానామన్య తాపి 

మాత్రము పా స్తవతి సిద్ధవదుపాదానం వై శ్వానరవ్నిదె ్యక్యం దర్శయతీ త్యాహ-- 

. కశక, క్ంచ స ర్వేమ “పరాం తేషా శ్ఞాదీ నాం (పృతీయమాన ల్వేక మచూాంశత్సునెతదన 

గమ్య లే అన్యత్రో కానాం శేజానన్యరైో హస్త గ్రీర్ణము పా దానమిక్కి తత స్తదుసా స్త్రీనా 

మహీ సర్వవేదాంకప, వ, మాణక లేప్పనై క్యం బాహు'క్యేన సిద ద్గ ప్రీతీ త్యాహ. తథేతి, 

(బృహ్మవిదై బ్రకసవదు కొ ఏవిజె చై్యాక్యమికృర్ణః, 

ఇతి (వశ మాధథిక రణమ్, 

౫. సర్వశాఖాసు విద్యైక్యచింతెయా3 ఫలమావా_ ఉఊపసంహార ఇతి, శాఖా 

A న చాయా 9: ఛేడే సమానవిద్యాయాం శతా గుణా య థాశ్రుతి వ్యవస్థి తా ఉతెకశా శుతాః 

ఇతరళాఖాత ఉపనంహ _ర్తవ్యూ ఇతి సంచేహే నిజా చె స్ట్వేషాపీ త్ర 

ర్విద్యోప కారసీ ద్దెః జాలా భే జేన గుణా వ్యవస్థి తా ఇతి వూర్వువక, త్మ పృక్ళక 

వె ఛై స్టక్సచిం తానై పృృల్యమితి ఫలం, సిభ్థాంక ల్వేస సూత్రం వ్యాచ ప్పే---స్ట్రి ₹ చేత్యా 

ఇయా వకతమ్, తథా శ స వేేషరూపోకాదీ కేషన నర దిషిద్భా స్ థా శ స్త్రవిశేషరూ క్ట నామేకత్వన న షత త్రయ 

మావ తాల్ ఇదనుపగమ్యలే కదు పాస వానావుది ఐక్యమితి. తత్స మభఖివ్యాహారా 

దితరేహినుప్యు పాసనానామవ్య భేద ఇతి సిద్ధమ్, 

వూర్వం సర్వశాఖాసు వ్నిద్యెక్యమవాద్కి ఆభునా తతృలముచ్యక ఇతి ఫలఫలి 
భావసంగ పేగదమావా == 



పా. 3.] ఉపసంహో రాధికరణమ్. ౨. నూ, ౫ 825 

సనూనే విజ్ఞానె ఉపసంవోరో భవతి: అకా భేదాత , యవవ హొ 

తేషాం నసుణానామేక తార విశిష్టవిజ్లానోవ కార సవఏవా వానరా 

ఉభయ తాపి హా కచేపకం విజ్ఞానం తస్తాదుప సంహార; విధినే షవత్ , 

29 

లో 

యథా విధి శేపూణామగ్ని హో ఆ కాదిధన్తాణాం త చైవెకమ గ్నిహో లా 

6 అ రి 9 దీకర పరషర్రే త్యర్థా ఛే దాదుపసంపోక ఏ ఏవమిహోపి. యది హి విజ్ఞాన 

ఛేదో భవేత్ తతో విజ్ఞానాంత రనిబంధ న త్యాద్దు ణానాం సృకృతి 

వికృతి ఖభావాఖావాచ్చ న స్వ్యాదువసంవోరః, విజ్ఞానెక తే తు నైవ మి లె, 

అనై రివ సృయోజనసూ త్ర స్య ప్రవంచః సర్వా ఇ దాది త్యారభ్య 

భ విష ష్యతి. 

బతి ది(తియాధిక రణమ్. 

దినాం గుకానాం సణ్యవినాభా వాజే తచ్చా ఖాస్థవిద్య్భాళా ఖూం త రో కృతద్వి ద్యాగుణవతీ, 

శదభిన్న త్వా త్తృద్వి ద్యావవిళ్యనుమానాద్వి దె సశ్వే గుణోవసం హారసిద్ధింజ్యర్థ 8, సభా 

నైక్యే తదువకారకాణామంగానాముపనంహా లే దృషహ్టాంతమాహ-__-విధిశేషవదితి, 

ఉ క్షమేవ వ్యతి శేకము'ఖే నావా యదిహీ లి న నార గ్నేయయాగావరుర్దా నాం 

సణానాం తతో౭ఖిన్నే సాళ్వ ప్రా క్తివష్విద్యాంతరస్థ గుణా నాం విద్భ్యాంత రే ప్రాప్తి! 

కం న స్యాదిళ్య్ళత ఆవా--- పృక్ళలతీతి. వకతిగుణా నాం వికారే పాషీరుకా 

విద్యానాం తు వకృళివికృతిళా వానిద్దర్న క త్వా) ప్తంతృర్థ 8. నెవమితి గుణానువ 

సంహారో నేక్యర్గః. ఉత్తరసూత్రాణామ శన సూల, ణ పౌనరుక్త్య్రం వారయతి_ 

ఆపై వెతి, 

ఇతి ద్వితీయాధికరణమ్. 

అత్ర, వూర్వవవి ఫూర్వాధీకరణనృ వివక్ష తఫలా సిద్ది; సద్దాం తే తస్య 

కత్సిద్ధిరి లె ఫల భేద౩, సర్వతో త్రో, సౌసనానా మేక ల్వే౭. మేక శా ఖాస్థవిద్భ్యాయాం శాఖాం 

కరస్థాధిక గుణా నామువ వసంవారో2_ ప్పి న వేతి నం జేహౌా, యత్ర యానంలో గుణా, 

శృుతాః తెరేవా శాంకాశాం రేర్నో వనంహార ఇతి (సూర్వకః వతం, సిద్దాంఠస్తు--- 

సమానే ఉపాసనే గుణోవనంపశరో యు కక కుక్కు అర్థాశేదాల్ ఉ పాస్ళగుణెర్ని ర్వ 

ర్త సిన ఉపాసనాహా పార్గ స న్య సర్వశాఖాస్వఖిన్న త్వాల్ . తత్మ దృష్టైంత$---విధి 

అగ ణా ఇ " = Yon et ry నో / | కనే. శేషవల్ యథాన్నివోత్రన్య నర్వ తై క్యాల్ త మ్భై హాణామువసంహార$, కద్వదిత్యర్థ కః. 
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826 రత్న వ, భాభూషి లే, శాంకర బ్రహాసూత్రభామ్యే _ [అ. ౩. 

సూ, అన్య థాత్వం శ్రబ్లాదిలి చేన్నా నిశౌపాల్. క, 

వాజననేయశే “తే హూ చేవా జాచుక్తంతాసు రాక యజ్ఞ డనీ 

థేనాత్వయా మేతి కేవా వాచమూచు స్థ్వంన ఉద్రాయేితి సృకృమ్య 

వాగాదీకా ప్రాణానసుర పాష వ విద స్థ తన నింద తా ముఖ్యప్రా పవర 
hp యం న్నే క్ జ్ గృహాః వఠ్వ తే అథ హిముమాసన్యం మ్రాణమూచు_న్హ (౦ న ఆద్దా 

యతి త ఖేలె లేభ్న వ్ష ప్రాణ ఉద గాయిదితి.తథా ఛాందో గ్వెఒపి 
ర: వ్ 2 ర్య కనా కీ ఇగ త్ 'దెవా ఉదన్దీథ మాజవాు) రనేసె చై నానభిభ వియ్యామ ప్రలి IN 

మేత రాకా పాణానాసురషోప్ర విద ద్ద లెషన నిండి తా తథైవ ముఖ్య 

ప్రాావరి గృ హః ఇ పక్యకే “అథ హా న్ ఏ పాయం ముఖ్వః పాణ _స్హముద్దీ 
దితి (| 7 ౦ భముపాసోంచ క్రి" ప్రతి . ఉభయ త్వాని చప్రాణవ్రకంసమా ప్రాణ 

క్ర 

FE 

౬. స్రోర్షం చోద వాద్య విశేమాదుత్స్చర్ల తో విద్య క్టము క్షం తస్యావవాదం 

వక్తు మావా---అన్యథాత్వమితి. అత్మ వాణి నాముస్తీగ బ్రాహ్లణం ఛందో గా నాముద్రథా 

ఛభ్యాయం చ విషయమావా_ వా జి త్యాదినా, కేవా దేవాస్సా ర్తి కవృ త్తయః 

న్ జగ అక్నూ్న 2 నీ ద్ధి 5 గ య ఆస దానీ తో అన ప్రాణా అన్యోన్య మూహుర్హం అదానీ మస్తీ న్య జై ఉద థినొద్ర (లొ కర్తణా రజ స్తమో 

వృ త్తిరూ పొననురానతీత్య చేవత్వం గచ్చామి ఇతి "తే ఇవం నిరోషముడీనకరార రి ర్ల థి ౧ — 

ము పాన్యం నిర్థారయితు౨ కృళకేనంవాదా? వ్రృథమం వాచం వరీక్షీ తవంత స్త రమా 

దాత్రం నొఒస్తాకం కర్వితి,తయా త్వనృకం కృతం, కథా మా ణచకుశ్యా) తృమనాం 
జ జ బర సా త్ వే ఎ లో కృ మెణానుర పొవ్మనా గస్తానీతి నిందిత్వా అనన్యం అన్య భవం ముఖమధ్యస్థం 

ప్రాణము పొస్యం నిర్ధారితవంత ఇత్యర్థ$. తత్తశ్రానో స న్యాఖిభ వాక కయుగ్దే ప ప్రవృత్తే 

దేవా వూ ర్వవదు ద్దీథమాహృశవంకశ, అశేనోప్తీఢ శై తాననురాకొ జయమే మేత్యర్థం. 

ఫూర్వమ్ '“వోదనాద్భవిశేషూల్ ” ఇక్య త, నమాఖ్యాయా అవిశేషాద్వి దై ్యక్య 

మిళ్యుక్తమ్స్ కర్ణి అత్రాప్యుద్దీథవిద్యేతి సమాఖ్యాయా _అవిశేసాద్విమై స్యక్యమే వేతి 
దృహైంకసంగ ల్యేదమాహ___ 

ను 

అత ఫూర్వపమే మిథో గుశోవసంహారః, సీద్ధాం తే నై ్ట్టక్యావవాదాధనువ 

సంవోర ఇతి ఫలభేద3. నాజస చేయశే వఠ్యలే-'ఆథ హౌమమాసన్యం ప్రాణమూచు 

నం న ఉద్దాయెతి తతి తేభ్య నీష ప్రాణ ఉదగాయల్ * ఇతి; తథా ఛాందోగ్యే 
‘ ఇల్ల దాం జ క్ గ మపి అథ హ య ఎవాయం ముఖ్యః ప్రాణ నముద్దిశము పాసాంచ క్రి శే ఇతి ముఖ్య 



పా. 3.] అన్య థా త్వాధికరణమ్. 3. నూ, ౬. §27 

విద్యావిధి రథ్యవసీయ తే, త్ర సంశయ, కిము త్ర, విద్యా భేదస్సా న 

చాహోన్విద్విదై సకత్వమిత్సి కం తావత్ ప్రాప్తం వూర్వేణ న్యాయేన 

విదె డై ఫక్ కమల. నను న యుక్తం విదై స్ట్ త్వం ప క మఖేడాత్ , 

- వు నః ఈ అన్వథా ప హి ప్రక మంటే వాజస నేయి ఆన 

న ఉద్దాయేి తివాజస నేయిన ఉద్దథస సష్టి క క్ర రృ లేపన వాణమామనంతి, 

ఛందో గా స్తూద్దీథ కే తన “తముప్రథముపా నాం చ 

విదె మైైక త్వం స్వొదిత చేత, థనైష దోషః, న "బ్యా తావతా వివెమేణ 

నిదై ృకత్వమపగచ్చతి ఆవి కేవ గాది బవుతరన 
తాత . తథాహి దెవాసుకసం గ్రామావ క్ర వమత్వమసురాత్నయాభి 

నా నీ 
నాయ ఉద్దిథ్ప వన్యానో వా గాదినంకర్హనం తన్ని ందయా ముఖ్య 

వంపా శయ్య, తవింరాంచాానురవిధంంననవుళ లో హోడినిదర ప్రాణక్యపా శ్రయః, తవ్వే ర్యా చ్చానురవిధ్యంననన క్ లోష్టావనిదర్న నే 
ఛేదా భేదఫా నాభ్యాం సంళశయమాహ---త త్ర తి, అత్ర వూర్వాధికర జసిద్ధాంతన్యాయే 

నోద్దీఫవి ద్యేతి సంశ్టై కేన సిచ్యెక్యమితి పూర్వపమే మిథో గుణోవనంహారః ఫలం, 

నీదాంతే నంజే కేజి నిచె నీక న్చ్రినవాదాదనువనంహార ఇతి వనవంయత స్రారాషధి 
రా = లి న్ 

వి | గ 

కరణసీద్ధాంత న్యాయెన పఫూర్వవత$ తత్రావవాదిక్ సంగతిరితి మంతవ్యం, సూత,స్ల గ 
ద్ద 

సిదాంతిశం కాభఖెగం వాచ ఇషనను న ఈరఘుకమితి, సంవూరోపవకర కరా 
ణి ఎది ఈ క 

ప్రాణో వాలినాము వాన్య$, ఉద్రాయుతి కర్ర ప్రవ చృందోగానాం తూ ద్రీథావయవ 

టాం ప్రాణదృష్ట్యో పాన్యః, మిశే హత తదవరముద్దిన మత్యువకృమ్య ప్రాణము ద్రీథ 

మితి కర ర రూపత్వళప్లైల్ , తథాచ క్ష _రకర్మ హాస్య యో లృ దాద్వద్యయోరన్య 

థాత్వం ద ఇతి శంకార్భః, ఉఊద్రథ శ్వెశేతి. సీం కార లేశ నేత్యర్భ 8. ఆల్పరూవభేదో న 

విద్యెక్యవిరో ధీళ్యు క్షన్యాయేన సూర్వవతీ. వరిహరతి=- నైవ ఇతి. అసురాత్యయాఫీ 

ప్రాయః అసురజయార్థనంవా ద, యథాఒశ్రానం వావ వృ లోనో విధ్వంస లే తరత 

పాణం హాంతుమాగతా అనురా స్తన వీర్యేణ నయమేవ నిధ్వస్తా ఇతి శ్రుతముఫయ 

రై గాః కృతః ఇత్యుభయత్రాని ప్రా పొణప్ దా స్పినిధిరవసీయ "ల. కమ త్త విద్యెక్ళమ్, 

వోసిడిష ద్వాద ఇతి సంశయేే విజ్ర్యైళ్య్ళమితి సూర్యః వఠో3. నను Ss న 
ర్ అర్ 

విదై సక్ళం భవితుమర్హతి, కుత$, “త్వం న ఉద్దాయి ఇతి ఉఊపద్దిథక ర్హృక్వేన నీక త్ర 

అన్యత్ర ' త్రముద్దీథము? పాసాంచ క్రి శే” ఇత్యుద్దీశ కేన హ్రాణస్యో పాస్యక్వ ప త్రిపాద 

కాల్ చాల్ లి చేత్, సై శౌవతా విద్యా భద. కుతః, జేవాసురసం గ్ర మోప 



823 రత్న ప్రభాభూపి. కె శాంక్రర బ్ర హనూ త్రభా మే [అ. 3. 

'నేల్నేనం బహవో౭ర్ధా ఉభయ _త్రావ్యవి శః వ్రృతీయం ల. వాజస 

నెయ హవి చో ద్రీథసామానాధికరణ్యం ప్రాణన్య శ్రుతం ఏవ ఉ వా 

ఉద్రథః 9తి. తస్తాచ్చాందో గ్యా౭వీ కర్ర ఎ్రిలేషం లతుయితవ్యమ్, తసన్వాచ్చ 

విరై క త్వమిత్. 

సూ న వ్నాప్పకరణభి దాల్ 

సరోవరీయస్వాదివత్. ౭. 
న వా వచన నార్టియ్యం, విద్యా భదవఏవాత్ర 

న్యాయ, (| ప్రకరణ 'భేదాత్. సక్స క్ర మఖిదాదిత్యేర్థః . తథాహా 

పహ ప్రక మ్ భేదో దృళ్వ లె, ఛాందోగ్య తావత్ “4 కర్టీద్చి లా స్రిదయేరము 

ప్రీనముపాం సే” తి ;వవముద్దీ థావయ వస్యోం కార స్యోపా సత్యం వ వ్ర,స్తుత్య 

రసతమాదిగుణోవవ్వా ప్రక ానం చ తత్ర కృత్వా “అభ ఖల్వేతస్య వా 

అతునస్నోో ప్రపవ్యాఖ్యానం భవతిత్కి వునరపి తమేవోద్దీశావయన 

మోం కారనునువ ర ర్చి దెవాసురాఖ్యాయి కాద్యా రేణ తం పాణ 

ముద్దీథముపాసాంచ కి, ౫ వత్యాహ, తత్ర, యద్యూద్దీథశ జ్ఞైన సకలా 
ల 

శ్రే త్యం. ఆల్సరూ వళ్లేదమంగీక్ళ త్యాప్ విడ ప్రకవ్రము క్షం సో2ప్ నా స్తీత్యాహ_ 

వాశేతి, ఉద్దీశకర రూవక్వేన ప్రా౭స్యోభయ త శ్రుతత్వాదేక త్ర శ్రుతం కర్తృత్వ 
మప్యుభయి త్ర ద్రష్రవ్యృమితృర్ణః. 

2, బహువిరుద్ధరూప భే దాన్న విచై్ఫక్యమితి సిధాంతయ తిన వేతి. ఆతరం 

విశినవ్షి --- ఉద్దిఫమితి. తదవయ వమిశ్యర్థ 3. వృథీవ్యాదిరసానాం రసతమ ఓం కార్య 

ఆ క్తిస్సమృద్ధిరితి గుణానుకాష్ష గుంవత్ గ్యేంకాశే ప్రాణదృషప్రి విధా నాయాఖ్యాయికా 

చ్రసాయ యే ఆఖండసమా "పేక. నను వాజివాతై గక వాక్య త్వార్థం ఇాందో గ్యోప క్రృమస్థ 

ముగ్గవచ నహ. ప్రాణ ముద్దీథ మిత్యత్రాప్యు ద్దీథకర్వా ప్రాణ 
ఉపాస్య న వసరు క మరక అవా---ళ తు యద్యుద్దఖేతి, ఓం కారో పాస్తు స్థ 

ర్రమానురాత్యయాభిప్రాయ, వ వృళృతీనాముభయత్రావిశేహిత్ ఆతో . వినా క్ళమితి 

సిద్ధమ్. 

నవం ఫూర్వవ మే, రాద్దాంక$-— 

దైవ విద్ర్యక్యం యుక్షమ్, కుత ప్రకరణ భేదాత్ వక్ర, 'పీమి క్యేతదతర 



పా, 3.] అన్య థా త్వాధికరణమ్. 3. సూ. ౭. 829 

య ల ల ww లం కని 
భ_క్టిరభి పే యత త స్యాళ్చు కరోద్ద తా బుల్విక తత ఉప కృమశ్వ్చొ 

వరు ధ్యెత, లతుణా చ వ్రన జ్యేత, ఉవక్రృవతంలై,ణ ైైకన్నీకా వాశ్యే 

ఉవసంవాో రేణ భవితవ్యమ్, తస్తాద త్ర, తావదుద్దీశావయ వె ఓంకాలలే 

పాణదృష్టిరుపదిళ్య తే. వాజసనేయశే తు ఉద్షథళ జేనావయవ గపహాణ 
WwW "లల ర టి Uy 
కారణాభావాత్ సకలైవ భ_క్షిరా వేద్య తే “త్వం న ఉద్దాయే'త్యపి_ 

స్యాః కర ద్దాత ఫ్రాక్ ప్రాణత్యోన నిరూప్యతఇతి ప్రస్థానాంతరం. 

యదవి తశ్రాబ్రథ సామానాధిక రణ్యం వ్రాణస్య తదప్ఫుద్రాతృ లేనై వ 

దిదర్శయిషి.తస్వ్య ఎాకాస్య స ర్వాత్మత్వ ప్రతిపాద నార్థమిత్ న విదైై 

కత్యవమూవ హతి, సకలభ_క్షివిషయఏవచ త తావ్యుద్రీథశోబ్ద రతి 

వైషమ్యమ్. న చ ప్రాణన్యోద్రాతృత్వమనంః వెన హేతునా పరిత్య 

క్వేత, ఉద్దీథ భావవదుద్దాతృ భావస్యాప్యు పాసనార్థ త్వెనోపదిశ్యమాన 

తాత ప్రాణవీ ర్వేణై వ చోద్త్దాతొ ద్రాత్రం కర్త కరోలీతై నా స్టర్ట 

వకృమభంగ ఉద్దీధవచే క క్హృలకుణా చేతి దోషద్వయం స్యాగితృర్థక, నను సద్దాం కే 

ఇప్ తత్స చ=వయవలక్షణా స్వీకార్యా తతో పరం క రృలతుతా శ్రుత్యంతరాను 

గృవో శ్రథాచోపనంహాశే కర్త ఎప్రాణోపాస్తిని శ్చయాదువక మె౭ఒ.పి తన్నిశ్చాయ 

ఇత్యత ఆహ ఉపక మేతి, సందిగ్ధ వక్ష మో హి వాకన్టశేపాన్ని కీయ లే. యథాశ్తా 
॥ అ వం జ = . శర్క-రా ఇత్యత్రాంజన ద్ర వృసం దే మా తేజో వె ఘృత మితి వాక్య శేషపాన్ని శ్చాయ $, 

ఇహ తూప కృ మేఒకతరసో్యో పాస్యళ్వం నిశ్చితం, తక మా నాధికరణోద్దిథ వదస్యావయవ 
చీ ఎం జం mn దం అగ లక్షణా చ వినిశ్చి కతి ప్రాణమద్దీథమి త్యువనంవోర స్త చే కార్భతయా నేయ ఇత్యర్థః. 

ఏవం ఛాందోగ్య ఓంకార ఉపాసన ఉక్తః, ఇతరత, తు ప్రాణఇత్యు పాన్య ఇదా 

ద్విద్యాభేద ఇత్యావా_చాజేతి. యదుక్తం వాజిశ్రుతావపి ప్రాణస్యోద్దీశథరావక్వ 

శుతేరుపానై ృకత్వమితి ళద్దూషయతి---యదపీ శ్యాదినా. త త్రో ద్రీథఉ పాన్యకయా 
WW న అ 

నో క్షః కింతు సాణస్యో పాస్యన్య గుణకయే త్యర్థః. కించోద్రీథ గిం రర్భాందోల్యే, అత్ర ఆత 

తు భ క్షిరత్యుపాస్య భేద ఇత్యాహ--సక ఈం. ప్రాణన్య జడ త్యాన్నో ద్రాకృతష్షం, 

కింతూ ద్రిథ త్వ మేవ వాజిఫిరపి గ్రాహ్యమ్మ్తె ఫ్రకఫ్రమాశంక్యాహఎా=న వేపి స ఉద్రాతా 

వ్ స్వశిష్టప్రా జేనాద్రాత్ర, తం కృతవానితి శ్రు శు పేరసంఛవోఒప్ నేత్యర్థం. యదు'క్షం బహు 

ముద్దీథ ముపాసీళ” ఇతి ఉద్దీథావయవ ఓంకారే ప్రాణదృష్టిరపదిశ్య తే, అన్యత్ర, 

తు 'త్టం న ఉద్దాయ' ఇతి యా సకలైప సామభ క్టిః తస్యాః కరో ధాతా హాస 



880. రత్నప్రభాభూషితేే కొంకరబ్రహూసూత్రభావమ్యే [అ. క, 

సంభవః, తథాచత త్త నశావితం “వాచా చ హ్యూన సృప్టాగొ 

నచోద గాయిడితి. న చ చొ వివతకార్థఛే దే వగమ్యమానే వాక్యణ్చ్బా 

యానుసారమాత, రొ సమా న్యాత్వనుధ్యవసాతుం యు_క్టం, తథాహ్యా 

భ్యుదయవా ౩ కె "పకుకామవా రే చ “తథా తండులాకా విళ జేద్యే 

ముధ్యమాస్సు వ్థిస్తానగ్న యే దాత వురో డాళమపష్రాక పాలం కుర్యాత్ * 
కా క్షం = iY mn తరార్థావిశేహిద్య్వి ౭ గ్రక్యమితి తత్రాహ--న చేతి, మార్తా తా ప్రాణః ఉపాస్యో 

ఒన్యత్రోం కార ఇత్యంతరంగో పాస్యరూవ భే దే స్ప్రే బహిరర గార ఫణ దామ 

మా శేష నో పొస ైసైళ్వం యు కృమశ్యేర్థ ర్ ue ణార్థ్క్యం నా స్తేశ్ళ త్ర త 

దృష్టాంతమాహ---ళథాహీతి. వి వా వతం వ్రజయా వశుఖిరర్థయతి వర్హయ త్యస్య 
భ్రాతృవ్యం యస్య హావిర్నెరు వం పురస్తా చ్చంద్ర, మా అభ్యుచె చేత gy ఛా తండులా౯ 

విధ చే చ్చే మధ్యమా స్ఫుృస్తానగ్న యే దాత్రే పురో డాశమమైక పాలం "పర్యా చ్యేస్టవిష్టాన్తా 

నింద్రాయ నృదాత్రే దధగ్నీ శ్చరుం యజ ణిస్టాస్తాక నిష్ట వె న్ధిప్స్ పివస్టైోయ శృ కేచరు” 

మిత్సభ్యుదయ వాక్యమ్. అస్యార్థు, యస్య యజమానన్వ చతుర్ల శ్యా మే చామా వా'స్యా 

ఛ్రైంత్యా దర్శక రార్థం వృవృ త్తన్ఫ పురస్తాత్చూర్వం హవి స్తండులదధివయోరూవం 

నిరు_ప్పం దర్శ చేవ తా భ్యో౭.గ్నా గది ఛ్యస్పంకల్పితం చంద్ర మాశ్చ వశ్చాదభ్యు దెలి 

త మేతం యజమానం కాలవ్యక్యయావరాధాత్ తదేవ నిరుప్తం హవి9 (గు జాదినా 

ఒర్జేయతి వియోజయతి శత్రుం బాస వర్గయతి యస్థాత్కాలభ్రాంతిమాక్. యజ 

మాన$, యే మధ్యమాదిభా వేన తె ధాభూ తా _స్తండులాద ఛ్యాదినహి తానిరుప్తాసా౯ా 

విభ చేదగ్నా సదిభ్యో వియాజయేల్, వియోజ్బ చ దాక్ళ త్వాదిగుణకాగ్నా స్రదిభ్యో 

దర్శ చేవఖి న్నే భ్యో నిర్వెపేదితి దధకా దధని స్థ నిప్టతంతులచరుం శ్చలే దుగ ఆణిష్ట 

తండుల చరు మిత్యర్థ 8. అత్ర 'కాలాపరాణేన 'డేవాంశరయు క్షం ప్రాయళ్ళి క్తయావం 

దర్శాద్భిన్నం కర్శవిధీయత ఇతిప్రా స్వే తండుల ల ధా త్యాద్యనువా దేన విభ బేదితి 

హనిష$ (పృకృత దేవవియోగేన తసి న్నే దర్శకర్శణి చేవ తాంతరసంబంభమా శ్ర 
విధానం న కర్తాంతరమితి సిద్ధాంతికం, నవమభ్యువయ వాశ్యే కాలాక్యయాపరా భేనొవ 

“మాద్దర్శకర్మ కోవ హావిష$ వూర్వ దేవ తాభ్యోఒవనయో వియోగో ౬ ధ్యవనీశక పశ 

"మవాకే తు యద్యపి “యే స్థవిష్టాస్తానగ్నృయే సనినిదెఒష్టైక పాలం నిర్వ సేచే 
ఎధ్యమాస్తాక్ విష్ణ వె శిపీవిష్టాయ శ్చ తేచరుం యే త గేదిష్టాస్తానింద్రాయ వృదా 

శ్రా 

ట్. 

'ల్వేనావేద్య లే ఇత్యువక్రమ భే దాల్ . తత్ర దృష్టాంత?--- పరో వరీయస్వ్వాదివత్ + 
యథా పరమాత్మ దృష్ట్యా థ్యాససా మ్యేఒవి “స నీవ వరో వరీయానుద్దిథ 8° ఇతి వరో 



అత్యానని దై సామే. ప్యువక్ర, మ ఖే దాదభ్యుదయ వాశ్షే దేవతాజన 
యోఒభధ్యవనీత పశు కామవా ్వే కు యాగవిధిః త ఢేవావ్టువ 
క్రృమఖిదావ్విద్యా ఇద, వరొ 'వరియస్తా్యాదివత్ , యథా వశమా 

దృష్టు థ్యా ససా మ్యెఒవి' ఆకాన్లో “వ్యావైభ్యో హాకా “రా 

యణం సవప వరి రోవరీయానుద్దీభప్పవ పో౬నంతకి త్ర తష వే వరీయస్తా (ఏ 
పను స సనమ నత్యగతహినం నో  వ్రక్వా కనులకి 

tr 

bw 

వద ఇ న ష ష్ న ష్ అథో చ్యేత ంజ్జైక త్వా వై ఏకత్వము త్ర త న్యాయ్య యు ప్రేథ 

వా ౫ EF చి షో వ్ర a సా 53 [ 
ని ద్యెత్యుభయ శ్రా ఎస కె సంజ్లైతి, తవ గ వవద్వు ల, డూ a 

స్యూతత్ “నవా వకరణ ఖే దాత. We 

ఆరో 
త్రేదధగ్గ్శ్చరు”మితి నినేశోచఒభ్యుద యవాక్యన మో= సీ చాలి 

స్సా సల్ నోఒమా వాస్యా యామిష్ట్వావ తాన పా కుర్య్యా"దెతి నిత్యం డక్నకర సమావ్య 
పునర్జ్" సోర్థం పత్సా పొకరణవిధ్య్భువ క క్ మాత్చశు కామన స్య య గాంతరవిథి రేవ నాభ్యు 

దయ వాశ్యే నాస్థెక్యమితి, కథా వ్రకృ తేజ నికేశసామ్యం నూ వై సక్ వృ యోజక 
Wl 

మిత్యర్ణః, వత్సాన పాకు రాత్ _ -మాక్ళ చేశా బ్దేశాంకరం నయే దిళ్యర్థ. నూతో*కం 
దృష్టాంతం వ్యాచ “ప్రే-వరోవరీయ స్వావవదితి. వరఇతి నకారాంతం వరస్తాత్ _వ 
శ్నాసా వరభ్యోచఇఒతిశయేన వరః సవా వరీమాని శే త్వకం వదం, ఆనంకళ్చా కా శాఖ్వ? 

ళు 

వరమా తా తద్దృష్ట్యాలంబన త్వాదుద్దిథ నథో:క్ష ఇకృర్థ:. అకా౭ాత్కేనా? హిరణ్బశ్య శ్రు 

పురుషాక నా చోర్దఫో పా స్తిసామ్యేఒవి విద్భాభేవవదిహోకీ భేద ఇక్యర్థః 
_ రః సండే కం వూర్వపతునీజ ము జ్ఞావ్య దూవయ లి. రాసుజ్ఞాకఇతి, ఉపాసన 

య్ 

ఎ౭ెక 
ca 

వరీయస్వ్వాడివిశిన్ల ముద్దిథో పాసనమ్ అమ్యాదిళ్యగ తహిరణ్యశళ్ల శు త్వాదివిశి ప్రోదీవో పాస 
నాల్ భఖిన్నమ్, కద్వల్. 

ల AN క్ష అస అ న Ta నను ఉద్దీళవి ద్యేత్యు భయ, త్ర సంజ్ఞాత$ సంజ్ఞాయా విక త్వాడ్యడా గక్ళవి 

వేశ్, తదు క్టమ్ 'న చా పృకరణభేదాత్ ,..* ఇతి సూత్ర. ఆస్తే తు తల్ నంై 



832 రత్న ప, భాభూషి లే శాంకర బ్ర బ్రవానూత్రభామ్యే (అ. 3, 

చా త్ర న్యాయ్యతరం శ్రుత్యవీ రానుగతం క హీ తక్, సంచ్ఞైక త్వం తు 

క్రుత్యకర బావ్యామున్లకళట్టరూ శ్రా ప యోగా ర్ వహార్భ 

ఫీపవచర్య తే. ప్ర వై శర్సంజ్ఞైకత్వేం ప్ర మని నఖ దెప్వువి పరోవరీయస్తా 

ద్యుపాసనెషూ ప్రథవి చెతి తథా వ్ర సద్గ ఛీ దానాముస వ్వగ్నిహో త్ర త దర్శ 

ఫూర్తమాసాదినాం కాళ నైక గృంధపరేపకిశానాం కాఠక సం ్ఞైక త్వం 

దృశ్వల త థేవోవీ భవిష్యతి. య లే తు నాస్తి కశ్చిదేవం జాతీయకో 

భేద సాతు స్తత్ర భవతు సంశ్లైక క్వాడడై స్రకత్యం యథా సంవర్ణ 

ద్యాదిషు, స్తితి కృతీయాధిక జమ్. 

సూ, వ్యా హళ్ళ సమంజసమ్. ౯. 

'ఓమి ల్యెతదతురముక్షీథముపానీ తేత్స తాకు రో ద్లీవళ బి యోూస్సా 
పం క "న అలో = అ మానాధిక న లక శ్రూయమా ఇం ధ్యానాపవా రైకత్వవి ఎపణవవతణాం 

వ్ర తిఫానాత్ కత మోఒ త్ర, పడ న్యాయ్వ స్పాగ్టిదితి విచారః.తతాభ్యా 

య ద్విద్యానా నాత్వం యదుక్తం కచ్చు )క్యతరానుగతం బలవణ్ , సంజ్ఞ తు 

సారు మేయా దుర్చ లేతృర్ణ3. సండ్ల క్యం క రెక్యవ్యఖచారి చేత్యాహ---అస్పి సి చం, 

కిం సంజె శ్ఞేక్యం సర్వత్రా పృమాణ మేవ నే త్యావాంపక ల్వితి. అనతి బాధే 

నంచ్చె బై క్యమి మానం యథా సంవర్హ వి జ్యేతి సంచ్ఞై క్యాల్ సర్వశాఖాసు తద్విడై స్టిక్యం, 
Ga యానా 

తథా పంచా గ్నాదివిటై కమి త్యాద్యసూ ట్రై, దర్శితమిత్యర్థః. 

ఇతి తృ తీయాధికరణమ్. 

౯. వ్యాష్తేశ్చ సమంజసమ్. సామానాధికరణ్యం నిషయీక్షృత్య సంశయ 

మాహ-_-పీమి ల్యేతదితి, అ ధ్యాసాదివదార్థా క వ్యాచ ప్రే--తత్రాధ్యాస ఇత్యాదినా. 

కత్వం ప వ్రసీద్ధ భేదానామప్ఫస్నివో శ్ర, త వ వళృతినాం కాఠకక గ గ్కంఢవకి తానాం కాఠ 

కత్వసం శ్రేకళ్వేక్ 

ఫూర్వమ్ 'ఓమి ల్యేతద కరముద్రీథక్” ఇక త్ర, పీంకారో ద్రథయో; విశేషణ 

విశేష్యభావం సిద్ధవక్క్భృత్య వ ధక్రమ భేదాద్వి ద్యా భేద సిద్ధాంతితః; సన యుక్త 

ఇళ్యామేపసంగ్యేదమాహ- 



పా. 3.] వ్యా (ధిక రణమ్. రే. సూ. ౯, 833 

సో నామ ద్య యోర్వ స్తునోరనివ ఏ తెయా మెవాన్యతకబుడావన్న నత యని తరబుషో ధన తవవలేపి ౦ స్తై తరబుస్ట్రరధ్యన్య త్ర, యస్మన్ని త రబుస్థిరధ్యస్య తే.అనున_ర్హతవవతేసిం స్త 
7 Pa ద్ : లి వతం. ఖా బలో 

ద్చుద్ధిరధ్య _స్తేతరబుద్దావవి, యథా నామ్ని బవ అబుర్ధా*వధ్యస్యమానా 
ఇ కలో న్ ర సద _ ~ ల యామవ్యనువర్హత ఏవ నామబుస్థర్న బ్రవ్యబుద్ధ్యా నివ ర ఫతే. యథా 

అ అద మ. ర జగ బాల్ని వా ప తిమాదిహు విల్ల్వాదిబుద్ధ క భ్యాసవవమివోవ్య శ శే ఉద్దీథబుద్షిక 

ధ్యస్వ తే ఉద్దీఛే వాఒతరబుద్ధరితి, అవవాదో నామ యత్ర, కనీంశ్సి 
ద్వస్తుని వూర్షనివిబ్లా యాం మిథ్యాబుద్ద" నిళ్వెతౌయాం పశ్వాదూవ 
జాయమానా య థార్థబుద్ధిః పూర్వనివిపషాయా మిథ్యాబుడ్డార్ని న 5 కా 

శ 

ది 
ళల 

చీ చ్ షం అద 3 _ a భవతి, యథా బే గం ర్రైగానంమా ఈ ఆక బుస రాత్మన్యే వాత్త 

పశ్చాచ్బావిన్యా తె_్త ఏమని తనయా య థార్థబుద్ధ్యా నివ వలె, 
b 

యథా వా దిగ్భా/ంతిబున్ధిర్ది గ్యా భాగ ఇబుద్ద్యా నివర్హతే వవమివ+ 

వంతు నై కర గ 5 కళ Sp న రబుద్ధ్యాన్దథబుద్ధిర్ని వర్త వ్రత ఉద్షథబుద్ధ్య్యా వాఒవ.రబుస్థరితి, 

త్యం తు అతురోద్దీథ శబ్ద యోరనతిరి కార్థవ్భ త్రిత్వం, యథా ద్విజో 

అ న గారా “మేం ~~ dd శూ. త్తమో బ్రాహ్మణ" భూమి దేవ బ్రతి. విశేషణం పునస్సర్వ పెద వ్యా వినః 

ఓమి త్యేతస్యాతరస్య గ్యవహణసం గృ పా ఉద్దాతృవిషయస్య సవ 

రృణమ్్ యథా నీలం యదుత్సలం తడాదదీ తేతి, ఏవమివోప్రుషిథో 
wa ర్ ష్ డో © అలం య ఓం కార స్తముపాని లెత్తి ఏవ మెతస్తి౯- సామానాధికరణ్యవా క్వ 

నిమృళ్యమానె ఏలే వమా; స్కతిభాంతి, త ఆ)న్యతమనిర్రారణ కారణా 
బుద్ధిపూర్వ కా భేదారోపోఒ. ధ్యాన, బాధో౭వవాదక వీకత్వం వ స్త 3 భేదః విశేషణం 
ర్ నివ ర్తకమితి వివేకం. పూర్వము ద్రాతృకర్థాత్య కోద్దిధావయవత్వ మోం కారస్య భ్యేయ 

ల ఏ విశేషణం సిద్ధవర్క్భృత్య ఛ్యేయ భె దాద్విద్యా భేవన్సీ రాం తితః సన యుక్త 
ఇత్యా షే వసంగత్యా ఫూర్వవక్ష్షయతి---త లే, తి. అత్మ వూర్వవక్నే ఫూర్వోక్త 

అక, ఫూర్వవ మే పూర్వ కృనిష్థాం తానిద్ధిః, సిర్ధాం లె తల్సిద్ధిరితి ఫల భేద?9, 
అత్ర, ఓమి త్యేతదథరము ద్లీథమ్ ఇత్వీం కారో ద్దీథ శబ్ద యో; సామానాధికరణ్యం 

ఎ నద < ఆవ్ ప a న్ a శ్రూయ లే; తత్కింనావము బ్రా తివశ్ అభ్యాసార్థమ్, ఉత యి దృ జకం సాశు క్రి? 

ఇతివల్ అవవాదార్గక్, ఆహోస్విజ్ సింధురః కరీతివల్ వక్యప్రమిత్యర్థమ్, 
ఉతావో నీలోత్సలమితివల్ ని శేషణవి శేష్యభావనిబంధనమితి సంశయే, నిర్థారకో 
కరణాఖి " వాదనిర్ధారి తార్థక మిదమితి ఫూర్వః వవ, సేర్టాంతస్తు---పం కారస్య 
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884 రత్న ప్ర భాభూషి తే, శాంకర హూసూత్రభామ్యే. [అ. 3. 

భా వాదనియమ ప్రాప్తావిదముచ్య తె. వ్యా స్పేశ్చ సమంజసమితి. చళబ్లో 
జయం తుళబ్దస్థానని వేర్ పరవత్ష వ్యావ_ర్హనప్ర యోజనః,. తదిహ 

త్రయః వమోస్పానద్యా ఇతి పర్యుదస నంట, విశేషణ వతువవైకో నిర 
వన్య వత్యుపాదీయ కే, తత్రాధ్యానే తావత్ యద్భద్ధిరతళ త్రాధ్యస్య లే 
తచ్చబ్దస్య లక్ష ణావృ త్రిత్వం వ్రనజ్యెత ఫలం చక శ్చ్యేత. శ నరాయ లేవవ 

ఫలం *ఆవయితా హా వె కామాసాం భవతీ కాదలన్, న, నౌ తస్యాన్య 
QQ 

a] 

ఫల త్వ్యాత్ అప్వాదిదృష్టిఫలం.పా తన్న బ్రథా థధా్యాసఫలం,అవవాటేవీ 

సమాన; ఫలాఖఫావః. మి థ్యాజ్ఞూననీవృ _ల్సిః ఫలమితి చేత్, న, పురు" 

షార్టోపయో గానవగమాత్ . న చ కదాచిదప్యోంశకా రాదోంకార 

బుస్థిర్షి వరతే ఉస్టీ థాద్యోద్లీథబుస్టః. న మైవం వాక్యం వస్తుత త్త ( 
ప వ,తపాదనవరం, ఉపాసనావిధిపర త్యాత్ . నా న్యకత్వపమన్సంగచ్చతె, 

5 ప్ సిర్ధాం తాసిద్దిః ఫలం సిద్దాం తే తత్సిద్ధిరతము త్వా సిద్ధాంత సూత్రం వ్యాచ ప్రాచ శబ్ద 

ఇ త్య్యాది నాం, పత క్రయస్య దుష్ట్ర క్వేం ప్రతిజ్టాయాభ్యానవ వే దొమమాహ---కత్రా? 

ధ్యాస ఇత్యాదినా. యస్ఫ(ోద్దీళస్య బుద్ధిర 0 కాశే౭ధ్యస్య తే త ద్వాచకోద్దీశ శబ్ద సం 
కారే లతణా స్యాల్ తద్భుద్ధివిషయ త్వగుణవర త్వాత్. తథా సంబంవో వ్య వ్ర నిద్ధం 

కల్పనీయక వ వ,తీకో పా స్టీఫలం చ కల్చమితి గారవం స్యాదిత్యర్థ 8. ఫలం న కల్పన 

మితి శంకే. శూూయతఖతి. ఆహ్త్యాదీతి. “ఓం కారఆ ప్రి; నమృద్దికితి' “య ఉపా స్టే 
నశామానాప్న కీళ్ళ తి శ్రుతం ఫలం నా ధ్యాస సే త్యర్థ 8, ఉద్దీథోం శారయోరన్యతర 

బుధ్ధ్య్యా౭న్య శర బుద్ధ గీపవాదమంగీకృ త్యాన్యతర మిథ్యాబుద్ధినివృ శ్తివెఫల్యము క్షం సంప్ర, 

త్యన్యశరబు క్రైరభ్రాంతి త్వాన్నావవావ ఇత్యావా_న చ కదాచిదపీతి. భ్రాంతిశ్చే 

న్నివన్తేశతనతు నివర్తత ఇత్య భ్రాంతిరిత్యర్థ 3. కించ త త్త్వబోధ కాద్వా క్యా ద్యానింక్యవ 

వాపో భవతి నేదు వాక్యం తత్త ్వవరమిత్యాహ---న వతి, నుటకుంభశబ్ల యోరివ 

ఎం కారో ద్టభశబ్దయోః వర్యాయిత్వవకం దూషయతి---నావీపి.  వర్యాయత్వమవీ 
9 

బుగష్టాజు? సామను (త్రిషు వ్యాస్పేక వ్యావ్లత్వాత్ క ఓంకార ఉఊపాన్న ఇత్సపేే 

మూయాముద్రీథావయవ ల్వేన పీంకారో విశేష్య లే... 'ఓమి ల్యేతదమరముద్దీ ము పానీ" 
ఇతి. వీవం చ ఉద్దీశమిత్యోంకారన్య విశేషణమి ల్యేవ సమంజసం నిరవద్యమ్. సౌతృచ 

శబ్దం తుశబ్దస్థానని వెళి నా అ ధ్యాసావవాదైక్యవమాణాం నిరాస$ం న ఆావద ధ్యాన 

ఇ 0 : ల మ యా అత wn ఆలో ళ్ పథ తస్యో త్తరన్య విధ మమానో పాస్త్య పేకయా న్వతంత్రో పాస్తి ల్వేన వృథక్ళల 
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నిష్ప )యాజనం పి హొ తదా 5 బ్లద( యో చ్చారణం స్యాత్, ఏకేనెవ 
వివటీ ఆార్థసమర్చణాత్ , న చ హశాత్ర విషయే, ఆధషర్య విషయే 
వా౭త్న రే ఒం కారళ బ్ద్బవా చ్యే ఉద్రథళ బబ సట న్నీ 

సామ్మో ద్వితీయాయాం ? నకల దవా చ్యాయామోం కార రక్లబ్ల 
నావి సకలాయాం 

వసి స్ప యనానతిరి క్వెర్థ తాస్ఫాత్.. కుది పై పాది శేషణపతః పరిగృహ్య 

తై, BES పుస్సర్వ వెదసాధారణ కాత. వద వ్యా పతీ కమిహా మా 
రక నామం వి శవ 

Pre 

వభూతటంకారొ. గృహ్యేతేత. నన్వ నిన్నపి వమే సమానా 
లత ణా ఉస్రథళ బ్బస్యావయవల లత కా ణార్భ తాత సత్య మవ మేతత్, లశ 
ణాయామవి తు సన్నికర్షవి ప్రకర్ష భవత వవ అధ్యానవమే. 
న్యా ర్థాంతరబుద్ధిర ర్థాంత ₹ే నిషీవ ప్ఫత ఫ్ర తె వి పృకృష్ణా లక్షణా విశే 
సణన తెక్వనయ యవివచ నేన 5 బ్రనావయన స్పమ గ సితే ద్రుత సని హా 

టీ 
వాటాను 

మానా దృభాః వట గామాదిషు “అంటి వూ ఫేశేతోరో మి లేత 

నా స్తీత్యాహ---న వేలి, వరిళష్ట్రవి శేష ణవ కే నూూత్తం యాజయ లి. వ్యాప్తేరితి 

'ఓమిత్య తరము పాసి లేతు శ్తే సర్వ వెదవ్యాప్యోంకార ఇవో పాస్తా పృనక్యేక 

కన్ని రా సార్గ ము ద్రథావయవత్వం విశేషణం సమంజ “మిక్ ఆ ధ్యాసవక్నే తద్భ్బుద్ది 
యు విషయత్వరూ వగుణయోగరూవన్నంబంధ$ః కల వి వ,కుషూ లక్షణా, అవయవ 

వరి =. 

లతణాతు న సన్ని కృష్టా, అవయ ఐ"*వయవి సంబంధ న్య క్ బత్వ్వాజ్ , కటా వయ చే దగ్ధ 
ఆనీ రర కచ్ క చ, నా అర చస కట్ ద ఇతి లాగ" ద్ర యోగాచ్చ నామా బహశబ్దస్య త్వగ త్యా ర్రన్మాబున్ధిర్చా 

వ్యాక్వగుణలమణా శ్రి ఈ, త తవ వ తీకోపా స్టే న ర్వివక్షీతత్వాల్ ,ఇహా తు వతీకో పా సీ 
విధికల్ప నే అప్యావనణకోంవే ప్రాణదృష్షివిధా నే చ వాక్య ఛిదస్సా న నల్, ఆత 

కల్పన్నాప్పసంగాల్, వఢేషవణవక్నే తు న వృథక్ళలక ల్పన్యాపృనంగక; నావ్యవవాద 

వతం, ఓంకారో డి రభ యోరన aN 
అ 

EK వ్ 2X 2 స్య బాధకత్వావర్శనాత్; నాపైైకృవత్తు 

ఓంకారో ద్రధయో; 'పర్యాయత్యాఫ వాల్. అతు వరెేేహిద్విేేషణవత వవ శ్రేయా 
నితె సీద్దమ్, 

0 



886 రత్న ప భాభూపి తై, శాంకర బ్రహ్మసూత్ర భాజే "అ. 3, 

దకురమి ల్యేతస్యోద్దీథమి ల్యే తద్వి శేహణమితి సమంజన మేతన్ని రవద్య 

మిత్యర్థః. ప్రతి చతుస్థాధికరణమ్. 

సూ. సర్వాభేదాదన్య. తేమే. ౧౦. 

వాజసనేయినాం ఛందో గానాం చ ప్రాణసంవాదే ఖై క్ట 

గుతాని(తస్య్ట ద్రైణస్యో పాస్యత్వము క్త కం వాగాదయో౭.వీ త శో, వసీష 
© 

త్యాదిగుణాన్నితా ఉకాా తే చ గుణాః పాణీ వునః ప్రత్యేక్పితాః 
క్ 

“'యదా్వాఅహం నసీస్టోఒస్సి త్యం తద్వసిష్టోఒసిత్యాదినా. ఆ స్యెషామవి 

తుఖాఖనాం కౌషే తః ప్రభృతీనాం ప్రా పాణసంవా చేషు 'అథాతో నిశ్శే 9 

యసాచానమేతావావై 'చేవతా అహం శయనే వివదమానాళ ఇతే 
yy య వ ఉగ ద అధ వంజాతీయ కష తాపి తై )వ్యష్ణము_క్టం నతి( మె వనష్థతాషద యో 

గుణా ఉకాః. తత్ర సంశయః, క్రీమేతే వనిష్ట తద యో గుణా? కరచి 

వ సళ వటి ణం బద జగ సర్వ వేద వ్యాప్యోంకారని రా సేనొంకాశే ప్రాణదృష్టివి ధానార్థం బశేషణ మేవ సమంజ 

సం కల్పనాలాఫఘవాదితి సెద్ధమ్. 

ఖతి చతుర్ధాధీక రణమ్, 

౧౦. సర్వా భేదాదన్య లై మే. విషయం వక్తుం నమృతమర్థమాహ---వాజస 

'సేయినామితి. వాచో వసిష్ట్రత్వం గుణం, వాగ్మి నస్ఫుఖవాసదర్శనాల్ , చతైూపష? ప్రతి 

స్టైత్వం గుణ చత్యుష్మతః పాద పృతిషస్టాదర్శనాల్ , త్రం సంవద్దుణక ౦ శ్రవణా 

క ర్వారనంప శః. మన ఆయశనత్వగుణం తస్య వృత్తిద్వారా సర్వభోణ్యాశ్సయ 

తా్వాజ్- "తే వ గుణా, ప్రాణన న్య త్రై ష్టం నిశ్చిత్య వాగాదిళీ స్హసీ న్నర్సితా ఇతి శాలు? 
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సమానాధికరణాని పదాని విరుద్ధధర్శ త్యాగేన సర్వాధిష్థానభూ తామే కామఖండ 

వ్య కిం లకయంతి. నె కేచివ వబేన లత్యుసీ దైేః వదాంతరం వ్యర్తమితి వాచ్యం, 

ఏకసి న్స టే విరో థాభావేన లత్నణానవతారాల్. యద్యపి వదద్వయె౬పి లక్షణా౭.వత 

రశ్కి తథా ప్యానందో బహాత్యుక్తే దుఃఖ త్వాల్పత్వభ్ధాంతినిరా సేఒవ్య స త్త జడ త్వావి 

ఛ్రమో ఛవేల్ అత స్తన్ని రా సార్ధం నత్యజ్ఞానాదిపదాని వృయాక్షవ్యాని, నచ భ్రమ 

స్యానవధి త్వ ద్వాక్యమవర్యవసీతం స్యాదితి వాచ్యం. సచ్చిదానందాత్త కం సర్వధర్మ 

సీద్రాం తే తన్ని ర్థారణమితి ఫల భేద?, అత్ర, నిర్దుణబృహ్య్మవరాను శ్రుతిమ ఆనండస్వరూ 
యి 

వత్వ్వాదయో ధరః క్షచిల్ క్షచిణ్ శ్రూూయం లే; ఆ కిం సర్వత్రా వసంవా ర్త వ్యా, 

ఉక నేతి సంజేెహే, నోవనంహ ర్హవ్యా ఇతి ఫూర్వః వతు, సిద్ధాంకస్తు--- వ, ఛా 

నన్ఫ బవాణ ఆనందాదయ$ అఆనందస్వరూవత్వాదయో _ ధర్తాః సర్వత్ర పసంవా 
— 

_ర్హవ్యాకి నర్టళా ఖాను వేద్యన్య ద్రివాణ వక ల్వేన విద్యాయా నీక ఆ్వ్వావిత్యర్థ +. 



840 రత్న పృభాభూషి కే, శాంకరబహనూత్రభామ్యే (అ. 9 

మాదో దహీణః వష వ మోద ఉ తర్వ వత, ఆనంద ఆతా, బ © ౨ శి 
హొ 

ఆశీ 

పుచ్చం వ్రతిమహైోతి, అత ఉ_త్త్సరం వఠతి== 

వ లు 
సూ, వ్రాయళర స్వాద్య పా పరుపదయాపచ 

యాహి ఇచే. ౧౨. 

చ్రీయశిరస్తా (దీనాం ధర్తాణాం తై త్తిరీయే ఆమ్నా తానాం 
నా_స్త నత పాష్సి యత్కారణం ప్రియం మోద ప్రమోద 

ఆనందం క్యే తే పరస్పరాపెతుయా భోక్త ంతరాపతుయా చోవచి 

తావచితరూ పా ఉపలభ్యం లే, ఉపచ మావచయా చ సతి భేదే సంభ 

వతః, ని చ్నడం తు బవ “ఏక మే వాద్నితియిమిత్యాది శు తిభ్యః. న 

వై తే వ్రీయశిన స్తా రద యో బహ్మథ 58 కోశధరా నృ్యతఇత్యుపదిష్ట 

మస్తాభి? “ఆనందమయో౭ఒఫ్యాసా” దిత్య త్ర (అ౧.పా౧.సూ ౧౨) 

అపిచ పరసీకా బృహణి చిక్తానతారోపాయమాతృ తేనై లే పరి 
ఆటీ సాటి ఆ (WU ఎ 

కల్ప్యంతే న ద్రష్టవ్యల్యేన, వవమపి సుతరామన్యత్మాప్తా ష్షిః ప్రియ 

శరాన్యమద్వయిమవిక ల్పం (బృ బృహాహమితి విశషదర్శ నే సర్వ భ్రమనిరాసౌల్ . తచ్చ 

విశేషదర్శన 0 యా వష్భి? వచె పేర్భనశి తావంఠి వదాన్యువనంహ రవ్యానీతి భవ. 
9 

౧౨. యాది ద్రహ్లాక్యాత్ సచ్చిదానంద త్వాదిధరాణాం సర్వత, ప్రాకి సరి 

సగుణ బ్ర హవి పె ప్యాగ త ధర్మ ప్రా పాప్పిరపీ స్యాదితి శం కానిరాసార్థం సూ స సూత్రం వ్యాచ ప్లే 

ద్రీయెతి. సృ తృదర్శనసు థః సీయం తద్వార్తావినా మోద స్తస్య వి ద్యాద్యతిశయేన 

వ్ర మోద! ఆనందస్సుఖమి ల్యేవం ఆతారతమ్యవంతో ధర్తా స్త్వద్వయే జయే న స్రాప్ను 

వంతి తేహెమ బ్రహ్మస్వరూ పాణాం బ్రవ్యజ్ఞానానువయోగాదితి భావః తేషాం రా 

ధర్మ త్వం చాసిద్ధమి త్యాహ---నవైత ఇతి. బ్రన్మాణి చిత్రావకారో పాయ ల్వేఒపి 

ల రకా Ga ద్ a 

తేషాం ప్రా ప్రీ స్సా నది త్యాశం క్యావ _-వవమపీలి. అ శ్టైయ త్వా దేసోం న జయే 

నను యని బ్రవణ వక్రళ్వాదానం దాద్యుపషసంహార్క్క తర్హి (మ్రీయళిరన్తా ఏడి 

ధర్మో వసంహారోడ౭_పి స్యాది త్యాశంక్యాహ-ా 

(వ్రియశిరస్త్వాదిధర్థాణాం న సర్వత స్రాప్తీ? హి యస్మాత్ ప్రియమోద 

చ, మోదానందానాం వరస్పరా సేత యా ఉవచయావచయా వృద్ధి మయా వనుభూ 



ప్యుపాస్యస్య బ్రహణవక తే వ్రక్రమభేడాదషాసన భేదే సతి నాన్నో 

న్న ధరాణామనోన్వ త ప్తాష్తిి యథా చ ద్వే నార్యావేకం నృవతి 

ముపాసాలే ఛతే ఇణానాచ చామౌశేణాన్యా, తత్ర చోపానై రక తే! 

ప్వుపాసన ఖేవో థర్మవ్యవస్థా చ భవతి, వవమివోపితి. ఉవచితావచిత 

గుణత్వం హా సతి 'భేదవ్యువవో శే సగ శే బృహూణ్యుపవద్య తే న నిసా 
0 

జూద 5 బ్ "నె; న్న వ్. వరస్మీ ౯ బహాణి, అతో న సత్యకామత్వాదీనాం ధర్యాణాం క్వచిచ్చు' 

తానాం సరగత విరిత్వర్లః. నాం సర్వత మా వ్తిరిత్యర్థ 

సూ ఇత త్వర్గసామాన్యాల్ . ౧౩, 

ఇత రెత్నానందాద బెరా ధర్హా బ్రహాస్యరూప ర 
(Ces | 

వ లే జ్ గ్ మం బవ్వాణి ప్రా హౌం చ్పిరిక్యర్ణః, కిమర్భం తరి సూ తృమిక్యక ఆవ స్తే 

హా “=m w= అల్ల Da ణా దా 
బే, క్నోధర్తానిలి కృత్వా చిం తఈసలమాహా=న నవతి, షయ బ్రహ్మణి బాహ్యాధర్తాః ౩ 

ప్ య శిరస్త్వాదీనామనువ యో గాదప్రా ప్లిరి తి న్యాయాల్ సంయ ద్వామ తౌాష్టడీనామ 

OC 
ప్రరితి సూక్తం వ్యా ఖ్యేయమిత్యర్థ3. జ్ఞ జూనానుపయోగేఒపి ధ్యానే లేషాం ధర్తాణా 

మువయోగాదు పొస్యబ, షాక్యాజ్ ప్రా పొ సరన స్వేన్యవిద్యాను స్యావి త్యాశంక్యాహా-- 

"లేవు హీతి. ఛ్యానవిధిపరతంత్రాణాం వెస్థితో వ్యవ వ స్టైక్యర్థ 3. 

౧3. సంయ ద్వామ త్వాదిధన్తే భ్య ఆనంద దీనం వైషమ్యం జ్ఞునోవయోగి 

జ్య ~ 5 చా శయన అహా నిం లాం క 

యేలే. తౌ చ ధరి ఛేదే సత్యేన స్వాభావికొ భవక్క్క బ్రహ్మజన్తు నిర్ళేవత్వాల్ 

ఏ తేన సంయచ్వామ త్వాదయో బ్రవాధర్థా వ్యాఖ్యా శొక, "లేషామఫ్యు పాస్యగుణ త్వా 

విశేషాల్ . 

క్టైనోపయోగి త్వాత్ అనంచాదీ శాం సంయద్వామ త్వావిధనేభ్యో వైషవ్యు 

మాహఎ- 

ఊ పొస్యధర్హాపే కయా ఇతనే తు ఆనందాదయో ధరః జూనకఫళా3 సర 

త్రోవస లక కుతః, ఆర్భసామాన్యాల్ అర్భస్య ప్రతి పాద్యస్య బ్రవ్మాణః 



ఇధి కా 

రశ వురుయూన్న వరం కించిత్చా "కాష్టా సా 

సంశయః, కిమిమే సక వవాక్ఞాదయ స్తత స్తత, 

వర తేన వృతిపాద్యం తే ఉత పుకుషపవై భ్యస్పర్వేభ్వః వరః ప్రతి 
వాద్వూతే వతి, తత్ర తావత్ న స రషమామేవై. పాం వర్క్వేడ వ్ర కు లిపాదన 

మితి భవతి మతిః. తథాహి శూయత- “ఇ దమ హాత్నరేమి దముస్రాళ్చర 

త్వాది త్నావాఇక రేత్వి తి. సత్య పక్ష నానందాతబ వశ కై వంచ స ర్వతో వసంహ 

_ర్రవ్యా ఇతి సీద్ధమ్. 

ఇతి వష్టాధికరణకొ, 

౧౪. ఆ ధ్యానాయ ప్ర యోజవాభావాత్ వాక్య ళేదా భే దానవ ధారణాణ్ 

నంశయమావాక లై శి. ఫూర్వవమే ఇ వాక్య భి దాద్నిద్యా భేవ9 సద్దాం తే వాక గక్యా 

ద్వి దైక్యమి తి ఫలంరి. పూర్వ శ బవ్యన్వభా వానామానందాదీనామువ వసం హార్యాణాం౦ 

బృవజ్షానపలో పాయత్రము క్షం అత్ర తబ బ్రవ్మాన్వభ్ "వష్యార్థా దివరత్వ స్యానువసంవా 

ర్యస్య తదు పోయత్వము చ్యక్ర ఇ లేకఫలకత్వం సంగలతీక. తత్తత్మ లకత్వవిశిష్ట ల్వేనార్థా 

దీనామపూర్వుతయా? వృతి పాద్యానాం 'భదాద్య్వాక భేదో న దోహ ఇతి పూర్వవతః, 

పామాన్యాత్ నక త్వావి తృర్థః. ఎవం చ అంత రేణ గుణోవనం చరం యథావదృవ 

స్వరూ పవిషయక నుహాచా క్యార్థజ్ఞునసా ధ్యాయా అవి ద్యానివృ త్రేరసంభ వాల్ సర్వత్రా 

వందాదయ ఉవనంహా ర్యా సే సేద్దమ్. 

వూర్వ, త ద్రిక్తాన్యతా పొణా మానందాదీ నామువసంపహా ర్యాణాం చ్రివ్మాళ్ఞునో 
పాయతషమకిహితమ్; ఆభునా కు అబ్రవ్యాన్వరూవస్యానువసం హార్య స్వార్థ దివ వరత్వ 

నృ ప్రజ్ఞాన *“పాయత్వమఖిధీయత ఇల్యేకఫలక్వసంగ త్యేదమాహట- 

ఉస (ఈ ఫూర్వవమే చాక్య భేదాద్విద్యా భేద, సిధ్ధాం తే వా వె స క్యాద్వి చ్యైక్య 
తి ఫలభేవ$. _ కఠవల్లీషం వఠ్వ "లే. ఇంది దృయేభ్యః వరా వ్యార్థాః' ఇ త్యారభ్య టి 



పొ, 8. ఆధ్యానాధికరణమ్, ౭. నూ. ౧౪. 848 

ఇ రడ ఆ Aa వు ళ్ లొవ 5 జర గ మితి. నను బవాప్వు శ్లేష పర తేషన వ్ర పాదయిపి, తేషు వాక భేద 

స్పా త్. నైపు దోపు, వాక్యబహాుతో (పప క్షై జె. బహూ న్యేవ 

“బ్యాతెని చాక్వాని ప్ర వభ వంతి బవారాన న్థాకా పరతోషే మ తక్ ప్రతి 

హాదయితుమ్, కసక్ వ్ర సక మేపాం వర ష్షప్కతిపాదనమి లే ల్టేవం 

Pe NE: ఇర అంకం ఆగ ర్వా గారా 
పా సే బ్రూమః==వురువ ఏ వై భ స్స రభ ్యః పరః వతిపాద్యత ప్రతి 

యు_క్టం న మ ల్వక మేషోం పరత ప్రత పాదనం, కస్తాత్ , వ యోజనా 

భావాత్. న పహీతెేషు పర తేషన వృతిపిపాదయిషిలేషు కించిత్ 

యు వ ల గం 
క యోజనం దృళ్వల క్రూ నూయతే వా, పురు ఎతం ది యాదిభ్యః 

క్ శర్యానర్గ వ్రాతారిలే వ్రృతివన్నె దృశే మ, రరూజనం మోతు 

రం - ర్ x . ల 0 ఇర గరా 
నీది: తథాచ శ్రుతిః నిచాయ్యుతం మృత్ఫుముఖాత్స/ముచ్య ఆ వతి, 

అవిచ పరవ, తిచే,ధేన కాష్టావశ బ్లేన చ పుకుుషవిషయమాదరం దన్న 

యక్ పురుహద్ర లప త్త సై వూ రప రవ వాహ్ కలి దర్శ్మయత్కి 

ఆభ్యానాయెతి, ఆఛ్యానపూర్వ కాయ సమ గ్గర్శనాయెత్యర్థ 8. సమ్మగ 

ర్త ర్శనార్థ మేన పాహో థా్టానముపది ఏళ లె నత్వా ధ్యాన మేవస్య ప శానమ్. 

ఉత్స్ళూ శ్ర, శం సిదాంతం వశలిజ్తాయ సౌ Uy ౦ సూతుం వ్యాచ షే పురుష ఏ వెతి, 
ర VJ ఖై రు 

ఫలవర్తే న సత్య పార్వళ నళ్చురుషనై సవ ప్రాధా న్యేన ప్రతి పొద్యత్వం ఆఫలార్థా 

దీనాం వరతర్వం తు తమ్భోష శ్వేనోచ్యత ఇక్యర్థ 8 కించ “పురుహెన్న వరం కించిత్సా 

కాషే'శి వేదః వరనిశేధలింగేన సర్ప బా ఛావధిక్వలిం-గేన చ పురుషే తాక్పర్యం 

దర్శంపక్ పూర్వస్తాత్పూర్వస్థాదవరస్యావరస్య పరతి క్తి స్తదస్ధేతి దర్శయతీత్యాహ 

అవిచేశి. ఆర్హాదీనామత్రో క్రిరాధ్యానాయ త త్తత్సరత్వ ధ్యానపూర్వకం పురుషదర్శనా 
జు 

యెన్క స్వతః _వృయోజగాభా వాదిస్యూక తం యొజయతి-. ఆ ధ్యానాయేతి. 

'పురుహాన్న సరం కించిళ్చా కాష్టా సా వరా గళిక ఇతి, త, కిమ్ ఇమాని వా క్యాని 

ఇిన్నాని ఉత అత్త వరమేకమేన వాక్యమితి సంచేహౌా వ పృతిపొద్యశెదాత్ ఫ్న్నా 

నీతి ఫూర్వః వత సిద్ధాంక స్త అ ధ్యాన*య భన నసాధ్యసా మెత్కారాయ 

పురుష వా ర్థాదిభ్యః సర్వభ్యః వర ఆన (వతి బాద్య ఇ క్యేక మేన బాక్ళమ్. న 

త్వం ద్రి దియవర కే ఆర్థాదయఃి సృతిపాద్బాకి పృ వ యోజనాభావాల్, నహీ ఇంద్రియ 

వర త్యేనార్థజ్ఞూనం స్వతః కించిత్స ) యోజనం జనముతి, అత; వతి పాద్య భేదాభావాన్న 

వాక్య ే దః. 



844 రత్న, వ, భాభూపి. తే శొంకర చి హూసూ త్ర త్రీ భామే మ్య [అ. 3: 

- 
బ్రతశ్చ పురువ ప్రృతివ_త్త ఫ్ క్రై వాయమిం దియాదివ,వాహో క్షి, 

ధ్ నా > పోతా యత్కారణం “వవ స సర్వేషు భూ లేషు గూఢడోతా తౌ న దృకాళ్ త్ర 
దృశ్యతే తగ నయా బుద్ధ్యా సూత్ష్మయా నూత్షదర్శిభిః 8 ఇతి 
సృకృతేం ప్రత స్ళ్యావా. అతశ్నానాత్త వ. వివక్షత 

చ దర్శయతి, 'తప్వష్థానామైన న 'యచ్చేద్యాజు నన్ వొజ్హః ఇక్యా 
థ్యానం విద ఛాతి. తద్యా పిఖ్యాతం అనుమానము ప్వే కేషా, 
మిత్య త్ర (అంపారసూం) వవమనేక వ కారఆళశయాతిశయః। శ్రుతః 
పు లమ్య లె నేతశేషు. అవీచ 'నోఒధ్వనః పారమాష్నోతి 
తేది(ప్లోః వరదా పది మిత్యు సై కే క్రిం తదధ్యనః వారం విష్ణోః పరమం 

పదమిత్య స్యామా కాంతూయామిం ది, యాద్యను కృ మణాల్ వర మవద లీ 

కో తివ దన్ వ వ్రతవత్తి స్ వచవాయవమా యాస పత నీయ తే, 

వత్ స_ప్తమాధిక రణాము. 

౧౫ ఆత త్మ త్వాదిలింగాశ్చ పురుష వీవ (తి పాద్య ఇ ఆ సృహ =-- అత్మ కా 

చ్చేఫి. కించ 'తద్విష్ట్రోః వరమంవదం పురుషాన్న వరం కించి" ;దిత్యుష క, మోపసంనో 
రయోనైకరూ ప్యాజ్ క్ వ్రఫలవ చేకపురుష పర ల్వేతై కవాక్యశ్వనిశ్చయే నతి వాక్య 
భేదఫల భేదకల్పనా న యుశ్తా గారవాది త్యాహ___అవీవేలి, 

ఇతి సృప్పమాధికరణమ్, 

ఇళ్ళం వాక్యస్యాత్మమా త్ర వర ల్వే ఫలవత్త్వం లింగమభిథాయ, అవూర్వత్వ 
మపి లీంగమాహా.. 

Ce 4 అర నెం గో జ ఇం ల వష సర్వేషు భూతేషు సూడ తన ప్రక శలే, దృశ్య తే త్య గ్గ యా 
బుధ్యా సూత్ర యా నూత్న మృదర్శిఖి" ఇతి వ వ్రకృళపురుచే ఆత్మ శబ్ద శ్రోవ వణాచ్చ ఆత్మ 
పరమే వేదం వాక్యమ్, తస్యాత్య న (శ్రుత్యా మానాంతరా వే ద్యక్వరూ ప పాఫూర్వత్వప, పవ 
పాదనాదితి భావ 



పొ. 3.] ఆత్మ గృహీత్యధికరణమ్. ౮. నూ. ౧౬, 845 

సూ, ఆత్తగృవహాతిరితర వదుత్తరాల్ , ౧౬. 
ఐతరేయేే శూయలే 'ఆక్షా వా ఇదమేక వవాగ ఆనీత్ 

నాన్వత్కాంచన మిషత్ స ఈతత లో కాన్నునృజా ఇతి స బ్రమాకా 

-లో కానస్ఫృజ తాం భోమరీ-చిర్మర వలి వ్ర త్యాది. త్ర సంశయః కిం 

పర ఏవాళ్తా ఇవోత్మ శ ద్దేనాభిలవ్య తే ఉతాన్యః కక్చిడితి కిం తావత్. 

ప్రాప్తం న వరమాల్షి వోత్మళ బ్లాభిలప్యో భవితుమర్ష్హతీతి కస్తాత్, 
వా క్యాన్వయదర్శనాతీ . నను వాక్యాన్వ్యయస్ఫుత రాం పరమాత, వివ 
యో దృశ్వో తే వ్యాగుత్స తేరాతేె కతావథారణాత్ ఈత ణవూర్షక 

న క న 

స్పష్ట క్వవచనాచ్చ- నెత్యుచ్య లె, లోకసృష్టివచనాతి , పరమాత్మేని 

హాం సృష్టరి పరిగృహ్యమా ణి మవాభూతసృష్టి రావా వ_క్షవ్యా లోక 

౧౬ ఆత్తగృహితిః, మిషత్ _-చలత్ . లో ౯ నాహ_-___అంఛజఇలతి, అంభ; 

స్వర మరీచయోడె నరిత్లోకక, మరోమ ర సలోకు, ఆవ పొళతాళలోక ఇత్వరః, ౧ 3 నం! 29 శి రిథి 

Sr: 
ఫూర్వప మే వాక్యస్య సూత్ర పాస్తీపరత్వాల్ పరబ పహుధరాణామానందాదీ నామెత 

అత శబ్దస్య బ వాణి సూత్రాత్మని చ వ యోగాళ్సంశయమావాశ రే తి, అత్ర 

రయేశేజనువనంపోరః, సిద్ధాం తే ద్ర వ్యావర త్వాదువసంహార ఇతి ఫలం, పురుష వాక్యా 

జ్భేద వ సంగాదర్థాదివా క్యానాం నార్థాది ప్రతి పొదక త్వమిత్యు క్షం తద్వదిహోవ్ 
క 
వృజావతేశేతో దేవా ఇతి ఫూర్వస్థాల్ (వజావతివాక్యా చ్భేద వ సంగాదాత్తా వా 

ఇత్యాది వాక్యస్య న బృహ్మవరత్వమితి దృష్టం లేన పూర్షవతయ తిన పరమా-తే 

త్యాదినా, వాక్యన్య వ, బాపతే " ఆ "త్సర్యదర్శ నాదిత్యర్థ 8, ఫూర్వవతమావ్సీవ్య లోక 

సష్రభత్వలింగాల్ శ జాపతె ' వా క్యాన్వయఇ ఆ శ్యహఎఎనన్వి త్యాది నా. లేకా 

క క్ష (1 నై చె 3 కరన " న్డ్ పూర్వం బె క్యభదమభి ధాయ్య ఆర్థాదినాం వృథ కతి పాద్యత్వం నా _స్తిత్య ఫి 

హీశమ్; కద్వల్ “ప్రజాపతే శేతో డేవాకి ఇతి వూర్వవాశ్యే హిరణ్యగర్భస్య 
ప్రకృత త్వా ద్వాక్య భదఖియా స నీవాత శబ్దనా భధీయత ఇతి దృష్టైంతసంగ ల్యెద 

మావా 

అత్ర ఫూర్వవమె, ఆత వదస్య పరమాత్య వరత్వా ఖావాల్. తత్ప్స్య)మితృర్ణం న 

అనందాదిధరాణామత్రోవసంహార*, సిధ్రాం లే వరమాత న వీవ ఆతోక్షత్వాల్ కశ్చ 
- WU థి శ yo 

మిశ్యర్గం  కదువనంహోర ఇతీ ఫలభేదః. ఐతరేయశే శ్రూయతే. 'అశ్షావా ఇద 
థీ (జ న్ 9) ఆసిన్నాన్యతిించన మిషత్ ” ఇత్యాది, తత్ర, కిమాత్మశ బైన 



846 రత్న ప్ర ఛాభూషితేే శాంకర రబ్రహనూత్ర భాజే [అ. 5, 

సృష్టి స్తీ (హోదావుచ్యు లే, లో కాళ్చ హోతా తన్ని పొని శేపాం. 

తథాచాంభ కప సృభృతి౯ లోకల్యెనైవ నిరష_క్తి క్ర దమ్మ వ 

దిని మిత్యాదినా,. లో కసృష్టిళ్చ వర మేళ్యరాధిప్టి లేన వెరేణ a 

రణ (క్రీయత ప్రతి శ్కుతిస సృృ్రత(ోరువలభ్య తే. తథాహి శ్ర తిరృవతి 

ఆ లై వేదన గృ ఆసీత్ పోస విధరి వ్రతా దారి. సృృృతరవి “స వై ళరీరి | 

ఒల్లో 9 _ అల ర డు వ ర్ ఇ ల ర ప్రథమ స వై పురుష, చ్వ ఆలా ఆదికరా స భూతానాం బవ, 

సమవ రతి” వలె వత రేయిణో2 వి అథాతి" రతసన్నృ ఇ ప్రజాపతే 

ఇ ర చది వకరచ కో జాుణతిక రేవొ దేవాః వఇత్య త్ర, క్రూ ల © UYU t9 చ్రజొపతకి రాం 

విచిత్రం సృష్టిమామనంతి. ఆత్మళబ్లోఒపి తన్మీ౯ వ ప్రయుజ్యమానో 
జాం ~ 5’ > ద్భష్పః 'ఆర్త వెదమ గఆసిత్ పురుషవిధః' వ్రత త, ఏకి తవ థారణ 

మవి ప్రాగుత్ప త్తెః స్వవిశారా సరఠమువప పద్య లె. ఈరఠుణముకి తస్య 

చేతన తాషభ్యుపగమాదుపపన్నం అకిన తాభ్లూ గామానయతా 

నవమవాభూ ఆ నీశ్యత అహ---లోతాశ్చేతి. లోక శబ్దస్య మవ భూ లేవ్వరూఢ తాల్ 
భారికా నీవ లోకాః నిర్వచ నాచ్చే త్యాహ---ళ థా చేతి, 'అంభోమరీచిర ర రమా విఇతి 
ఒర ల అన నా జ న అద వవ! జు జం శా సూ త యిత్వా స్వయమేవ శుతిర్వా లం బ్ర కరర దివం డివి షర! 'దివి (సృకిష్షిత్ర 

శ్చంద్రామ్మసా వ్యాప్తో యో లక స్తదంభః అంతరితం మరీచయః వృథివి, మరో 

యా ఆధన్తాత్తా ఆవ ఇతి నను లోక సృష్షిరపీశ్వరా జేవాన్తు సళ్యాహ-_లోశేతి, 

జరం 5 ౨ 5 రీ ౯; ఇ అల్ = ఇ పురువవిధొ' నరాకార;ః, ఆశ్ర హిరణ్యగర్భః, ఆపిపిలికాభ్యః సర్వమసృజ లత్యర్థః. 

భూ తెనాం లో కా నామిశ్ళర్థః, చ్రకరణాదపీ లోక సహ్లా వ జావతిరి త్యా వా 

ఐక శేయిణో= పీతి. రేతః కార్యమితి యావల్ . బవాలింగాని వ జావతౌ యోజ 
rr: Wy 

లగ ర్ ణి అ ఇఒ బు యతి. ఆత్యశబ్రోఒపత్యాదినా, కించ (పృజాస్స అపై తాః వతి భోగార్థం గామానయ 

ల్లోక స హై కథా౭శషమానయలత్ తౌస్తు గచాశ్వస్తాప్యా నత్ఫ పాస్తతేః పురువశరీశే 

అనీతే తా అబువక్. తస ఇతి ఆయం చ లోక వ్యనవోార3 న్మః వజా 
4 

వతి క్వే లింగమి త్యాహ---అవీ చెతి. ఆత్యశబ్బన్య చిదాత్తని ముఖ్య త్వ్వాల్ ముఖ్య 

_ జ ఒంగి కా అన వి | లో హిరణ్యగర్భ ఉచ్యతే ఉత వరమా ల్షెతి సందేహే, హిరణ్యగర్భ ఇతి వూర్వః వతు, 

సీదాంకస్తు= అసి న్ స్ఫషి వాశ్యే ఆత్త శబ్దేన పరమాత్మ న నవివ గృహీతి; ల వాణం 00) శ 

నాన్యస్య. ఇశరవ త యథా వతశేవు సృష్షివాశ్ళేషు 'అత్రన ఆకాశ? సభూతః' 
ఇత్యాదిషు ఆత్ర శభేన పరమాత్మ న వవ (గృవాణమ్, కద్వదత్రా పి. కుత ఉత్తరాల్ న 



భో ఒళ్యమానయత్తాభ్య్వః పురువనమూనయతా్తా అ 

తీయకో భూయా౯ా వ్యాపారవి శేపో లౌకికేషం విశేషవత్సా (తృసు 

దా వతస్తాదాత్యన ఆశకాశస్పంభూతఃి 
“ హణం, యథా చేతరనీ ౯ లౌకికఆత 
అ ఆశ శ్ర 

శబ్ద వ, యోగే ప్రత్య గాత్మైవ ముఖ్య ఆక్క శ బైన గృవహ్వతే తభేవాోవి 

భవితుమర_ తి. యత, తు 'ఆతె వేదవుగ అనీ దిల్వెవమాదా పరు హా ) Uy రే 

షవిధఇ త్యేవమాదిని శ షణాంతరం శ్రరాయ తే భవేరత్తతృ విశేషవత 
వళ అం జంగ జహా నా వ ఆత్మనో గ్రహణం, అత్ర, పునః పరమాత్మ గ్రహణ నుగుణమేన వి 

షణమప్రు_త్లరముపలభ్యోతే “స ఈతుత లో కాన్ను సృజూళ్తతి స ప్రమాకా 
బల — w= nm _ GD శా A లో కానసృజ తె త్వెవమాది. తస్తాత్సనై వవ గృహణమితి న్యాయ్యమ్. 

సూ, అన్వయాదిత చత్సా స్రద్వ ధార ణాల్ , ౧౭౬, 

వాక్యాన్గయదర్శనాన్న పరమాత్మే గృహణమితి స్రునర్భదు_క్టం 

తత్పరిహ_రృవ్యమితి, అన్హాచ్యతే. స్వాదవథారణాదితి భ వేదువవన్నం 

౧౭. సూర్షపకుబీజమనూద్య దూషయ లి -అన్పయాదితలి. “ఆతా వా ఇద 

మేకనవ్యాగ ఆస్" డిని “పృజ్ఞానం 
య 

“న ఈతత లో కాన్ను స్భజా ఇతి “న ఇమాం కానస్ఫజతి ఇతి ఈత ఇవూర్వక 

షత్వరూపో త్తరవి శేషణాదిత్య 9. తచ్చ వి 

కంఠ రేవషవగతమితి భానః. 

ఫూర్వవత్షనిదమనూద్స దూవయతి 

లోకసృష్టి వాక్ళపర్యాలోచనయా హిరణ్యగర్భ నీవ చాశ్యాన్వయాత్ న వర 

న ర 
(UU య్ 
న్స 
లో 

మాత గ్హహాణం యు క్షమితి చేత్, అఆతాహ---వరమాత ననీవ గహణం యుకం 
లే We | ల టో స్ు చ 

స్యాత్ = కుతేకి అవభారణాణ్ ఆతా వా ఇద మెక బవాగ, ఆసు ఇతి నృ పే! 



843 రత్న వ,భాభూషి లే, శాంకర బహానూ త్రభామ్యే [౪.౩ 
( 

హాణం, కసాత్ , అవథారణాత్ పరమాత గహ 
డా (=. (హా ఓ 
ప్రాగుత్చ అరా 6 క త్వ్యావథారణమాంజసమవక ల్పలె, అన్యథా 

—_ కాశి 

ఆ 
గా 

హ్యనాంజసం తత్పరిక ల్చ్యెత. లోకస్ఫష్టివచనం డు శుత్యంతర 

వన్ 

| ౧ అ 3 వా క్షం ద్య 9 ఆ బన ళీ న్ 

నృజలే త్వేతచ్చు)త్యంతర వ్రనీద్ధవియ ద్వాయుసృష్ట కి నంతేర మితి 

యూయుజం ఏవమిహాోవి, శ్రుత్యతర పనీదో హి సమానవిషయో 

శేషః శు త్వంత రేవు పసం కవ భ్ వివేషః శ్రుత్యంత ఒప్యువసంహ ర్షవొ భ వలి. యో౭ హయం వ్యా 

పారవిశేషానుగమస్తాభో్య గామానయదిత్యాదిః సోఒవీ వివతితార్ధా 

వథారణానుగుణ్యేనైన గృహాతవ్యకి న హయం సకలః కథా 

వృబంథో వివతీత ఇతి శక్నలె వక్తుం, తత్పతివత్త పురువూ ర్ధాభా 

వాత్ , బృవ్రోాతృత్వం త్విహ వివశీతమ్. త భాహ్యాంభః వ భృతీనాం 

లోకానాం లోకపాలాదీనాం చా గ్న్వాదినాం స్పష్టిం న్యూ కర జాని 
/ sive రు 

కరణాయతనం చ శరీరముపదిళ్య్వ సవన స్రష్టా “కథంన్విదం మద్భతే 

స్యాదితె వీ ప్రదం శరీరం పృవివెశెతి దర్శయతి “స ఏత మేవ 

సీమానం విదాన్రైతయా ద్వారా ప్రాపద్యతెతి వునశ్చ “యది 

పాణెనాభి పాణితిమి తవవ : ప్రాణనాభి ప్రాణత మి'తే్యేవమాదినా కరణ 

శ్రుతిఖ్యా మేక త్వావథారణ వ, వేళాదిలింగె శ్చ లోక (సృష్ట ఎ్ర కౌపదిలింగ బాభేన 

వ్రశ్యగ్శ్ళ)వా గ్రాహ్యామితి భొవః. స పరమేశ్వరః. ఎక మేవ సీమానం మూర్గ ష్న9 కేశ 

పఏిభోగావసానం విదార్య ఛిద్రం కృత్వా నీకయా ద్రహ్మరంధ్ల్రా ఖయా దొెర్టరా లింగ 

వాచా ఫివ్యాహృతం యది 

విశిషః ,పవిష్టవానిత్యర్లః, మాం వినా యది వాగాదిఫిః స్వన్వవ్యా పార; కృతః 
ల J © థి 

అథ తదా కోఒహమితి త్వంవదార్శం విచార స్వయ మేత మేవ శోధితమాతానం బహ 
థి 3 U3 

తతమం వ్యా_ప్తకమమపశ్యల్ . త కారలోపశ్సాందనః, వృక్షా చి దాత్తా. నేత్రం నియ 

శే శీచేతి నియామకం యస్య తల్ ప్రజ్ఞుశేత్రం చిదాక్శనియన్యుమిళ్యర్గః. ఉక్త 

ప్రాగేక త్వావ ధారణస్య వరమాక్ర స్యేవ సమంజసత్వాల్ . తతశ్చ అత్ర శాఖాంక 

దో క్త్షభూతసృష్టిరువసంవా ర్త వ్యేత్యదోవ3. ఇతి ప్రథమం వర్ణ కమ్. 

పూర్వక వావ న్టీకన్షిబిలాల్ అర్థాదిపరత్వం పరిత్యజ్య విదై స్రకమవాది, ఇహ 

హష్మక్కమ భే దేన వాక్ష్య ఛేదాద్విడై న్థక్ళం న స్యాత్ ఇతి వ్రత్యుదాహరణాసంగ క్యేద 

మావా“ అక గృహీ తిరికరవదు త్తరాల్ **, అ త్ర! ఫూర్వవమే విద్యా భిదాద్దుణాను 



పా. 3.] ఆత్త గృహీత్యధికరణమ్. ౮. నూ. ౧౭, 849 

వ్యాపార వి వేచనవూర్యకం “అథ కోంహిమితి వీత్యు “'సవతమేవ 
౬ అ ~ 4 అమ్ ఇ? ‘ పురుషం బ్రహ్మా తతనుమపశ దితి బృహాత్యత్వదర్శనమవ థార యతి, 

౬ 9 ళ్ అ వాల ద జగ «nD 
రార ది ఎమ్మ, CRE వ్రంద్ర, ఎపి (సృజావతి లీగా 

౦ భేదజాతం సహ మవాభూ లై రను క్రృవమ్యు సరం తత్ ప పజ 

న వజానే దతిపితం వజానేతో లోకః వజూ వతిహో 
ప్ గ్ త్రం పహ శత ఆకు ఆ అ 

శ్రి అలో ల 
వ్రక్హూనం చి మితి బ్రహ్మోత్స త్యదర్శన మేవావ థారయతి, తస్తాదివోత్మ 

గృహాతిరిత్వనవవాదమ్. అవఠా ఇనాజన్నా ఆత కృగ్భహాతిరితరవదు. త్ర 

రాత్ . వాజస నేయేే కతమ ఆత తి యో౭.యం విజ్ఞానమయః ప్రా ణేషం 

పహృద్య్ధంతర్జ గతిః పురుషః ఇక్యాత, శ్ బ్లేనోవ క క్రృమ్యు కన్య నైవ సర్న్సంగ 

విము_క్షత్ష్ట ప, తిపాద నేన బ్రవ్రోత్మ తామువథారయతి, తథా పాప 

సంవార లె “స వా వష మవోనజ ఆత్తాఒజరోఒమరోఒమృతో ఒభ యో 

బై పాతి. ఛాందోగ్య తు తు 'సజేవ సోమేద మగ ఆనేక మేవాద్విల 

య 'మిత్యంత ₹ శై రా వాత శబ్లముప న శ్రమ ఉద ర్మే_ స ఆత్మ త్ర త్తమ 

న్ఫీత్రి తాదాతే సముపదిళ తి, త్ర సంశయః, తులా త్యం కివున యా 

రామ్నా న యాస్స్యాదతుల్యార్లత్వం "వేతి. అతుల త్వమితి తావత్ 

వౌనం అతుల్యతాషదామ్నాన యోః, న హ్యోమ్న్నూ వైషు సత్వ్యర్థ 

వ్యాఖ్య నే సణోపసంవారస్యాస్ఫుట త్వాన్న పాదసంగతిరితి మృతే షవ వ్యాఖ్యానాం 

కరమావా==ఆపరేలి. ఉదర్భ ఉవసంహార3 = సచ్చబ్ద స్యా త్యానాత్య నాథధారణ్యా 

కృంశయమావాకత్రేతి.  ఫూర్వప శే సత్తాసామాశ్యేబ్ర హాత్మ త్వసంవదు పా సిక 

ఛాందో గ్యే వాజి శ్రుతే " నిర్హుణవిచ్యేలి ఛదాని, థో గుణానువ గంపరః సిధ్ధాంతే తూభ 

యత్ర నిరు ణవికా క్యాదుపసంహోర ఇతి ఫల'భేదం. వదానాం జాత" శక్షిగృవోత్స 

కృష్ణో జవ నత్తాజాతివా లివాత్యువన కృమస్య నిశ్చితార్థ త్వాదనంజాళ విరో ధ్యువ క, మబ లేన 

తాదాతోవదేశ ్ర వరళయా చేయ ఇతి ఫూర్వవతీనిష్యార్త ౩ పూర్వ, 

జ త్వకాష విచైస్యక్యము క్షం, ఇహ తు సదాత్య శభ్రాభ్యాం 

జాత్యాత్మ వా చెభ్యామువకు మభేదాద్వాక్య బే దే నతి విద్యాభేద ఇతి (వ (వృత్యుదావారణ 

వనంహార$, సిధాం తే తద భే దా త్రదుపసంవోర ఇతి ఫల భేద బృహ దారణ్యశే 

కతమ అత్తా ఇ త్యాత్మ శబ్దేన ఉపక కృమ్య “స వా వష మహానజి ఆశ్ర ఇ త్యాత్య 

శబ్దేన ఉప పసంహ్భృతక్; ఛాందోగ్యే తు “సేవ సో మ్యేదమగ్ర, గ ఆనీ వ్? ఇతి వివై 
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860 రత్న ప్రభాభూి. తే, శాంకర బ్రహనూ త్ర భాజే (అ. 3. 

సామ్యం యు_క్రం పృతివత్తుమ్, ఆమా నతం తృ త్వాదర్థపరిగృవాన్య. 

వాజసనేయ శే చాత్తళ బ్లోవకృవమాదా తత్త (పదేశ ప్రతి గమ్య ల, 

ఛాందో గ్వే తూవకృమవివర్యయాదువ ళవిపరర్మ్యయః. నను చ ఛందో 

గానామప్య స్తుష్ణద ర్కే_ తాదాతో సృవదేళ ఇత్యు క్తం, సత్య్వము_క్షముప 

కృమతం త్ర తాాదువసంహారస్య ఆాజాత్మ్భసంవ త్తిన్నెతి మన్య లే, తథా 
ఆయ | ర్త ర వ్ a ర్» ల 

ప్రావ్తే-భిధీయతె. ఆత్నిగ్భృవాతిః సచేవ నో మ్యెదమ గ్ర ఆల దిత్య త్ర. 

ఛందో గానామవీ భవితుమర్హతి ఇతరవతి, యథా 'కతమ ఆకత్తె' 

త్య. వాజస నేయినామాత్మగృహీతి స్తశైవ కస్మాత్, ఉత్పరాత్తా 

డాక్తొో్యివదేశాత్ . అన్నయావతి చేత్ , స్యాదవ థారణాత్ . యదు క్ష 

ముషకమాన్భయాదుష క్ర మె చాత్తళబ్దశ్యవణాభావాతీ , నాత్మగ్భ 

హీతిరితి తస్య కః పరివోర ఇతి చేత్, వోజభిధియ తే. స్వాదవ థారణా 

దితి. భ వేదుపవన్న వోత్త గృహీతిః అవథారణాత్ , తథాహీ “యేనా 

వ్రకు త్ర 
నేన సర్వవిజ్ఞానమవథాక్య . తేత్సంపిపాదయిషయా సదేవేత్యాహ, 

తచ్చాత్శ గృహాల సత్యం సంపద్య లె, అన్వ థా హా 'యొోూఒయం 

ముఖ్య ఆలస న విజ్ఞాత ఇతి నైవ సర్వవిజ్ఞానం సంపడ్యేత. తథా 

తం భవతి అముతం మతం అవిజ్ఞాతం విజ్ఞాతిమి త్యేక విజ్ఞా 
ఠా ణా అ 

సంగతి$, న చాక్ర శబ్దో జాతివాచక$ అత్తవ్వృక్తై ఫ్ర క్యాజ్లాత్యభ వాల్ కింతు సర్వాం 

తరవన్తువాచక$ కల్పితజాతీ వాచి ల్వే౭ప్యువ క్రమ భేదస్సు ఫట వివ నశ్తాత్తక్వయో రేదా 

దితి మంతవ్యం. సిధాంశయ శి తథ త్యాదినా. ఉష క్కమాన్వయాది తి. డవృక్కమా 

ధీన త్వాదు పనంహార స్వేత్య్సర్ల 3. తచ్చావధథారణం నత్ప దేనాత్యగ్భహీత్ " సతా౦ 

యుజ్య్వశఇ త్యాహ---త చ్చేతి, సదేకమే వేత్యవధారణం, అనేన జీవేనాత్యనేతిస వ 

తాకర్హకో జీవస్యాత్ర శబ్దేన వరామర్శ$ః, సుప్తా జీవః నతా సంపన్నో భవ తి 

కథనం భూయ నీవ మావా భ్గగవాక్. విజ్ఞాపయత్వితి వరిచోదనా సదితి వబేన నత్తా 

శ్రయ ఉచ్యతే న జాతిమాత్రం, కర్షృవాచిశళృ ప్ర త్యయాంత త్వాల్. తథాచోప 

కృమే సత్తాశయసామాన్యోక్షా కశ్చాకృయ ఇత్యాశాంయాయాం నాక్ళశేహా 

వాక శబ్దం సన్గాత్ర, ర్వేనోవకృమ్య 'స అత్తా తత్త్వమసి ఇతి ఉపసంహృతమ్. తత, 

కిమ్ అన యోర్వాక్య యోస్తుల్యార్థ త్వమ్, ఉత భిన్నార్గత్వమితి సంశయే భిన్నార్థత్వ 

మితి ఫూర్వః పత? సీద్ధాంతన్తు--ఇాందో గ్యే సత్ప'చేన ఆత్మన ఎవ గృహీతిః గ్రా 



పః, 3.” ఆత్మ గృహిత్యధికరణమ్. ౮. నూ, ౧౭. 851 

ప్రాగుత్చ త్త రేకత్యావ శారణం బ్వస్య చాత్మేళ బైన వరామర్శః స్వాపా 

వస్థాయాం చ తత్స గఫావసంవ త్రికథనం వరిచోదనావూర్యకం చ 

వునః వునః “త త్త (మసిత్యవథారణమితి సర్వ మేత తౌ దాత్మ్య ప్రతిపాద 
నాయామేవావకల్చలే న తాదాత్ససంపాదనాయామ్. న శా త్రోవ 

5 లి nal 
క్రృమతం త్రతో సవనాా్ధనో న్యాయ్యా*; న వ్య్యూవ క కము ఆత త్మతరసంక రన 

మనాత్మత్వసంకీ_ర్తనం వాఒస్టీ సామాన్యోవక్రమళ్చ న వాక్య శస 
గలేన విశేచేణ విరుద్ధ్యతే విశేపా కాంతి త్వా సామాన్యన్య, సచ్చ 

బ్దార్థిఒవిచ వర్యాలో చ్యమానో న ముఖ్యా దాత్మే న న్యస్పుంభ వలి, 

అత 'ఒన్యస్య వ స్తుజాత స్యారంభ ణళ శ్లైదిభ్యోఒనృత తో వవ త్తి 

వ్న్నూన వైవమ్యుమపి నావశ్యమగ్థ రవ వైషమ్యమావహళ్, ఆహా పై త్రం 

పాత మాహా రేత్యాదిష్వర్థ సా మ్యేఒపి తద్దర్శనాతి . శస్తాటేవంజాలీయ 
WU థి థి 

శేషు వాక్యేషం వ్రతిపొదన ప్ర కార భే దెఒవీ సతి పాద్యా్యర్థా భేద ప్రతి 

నీదమ్. 
థు 

వ్రత్యస్ట్రవా ధికరణమ్. 

ల నిశ్చీయతఇ త్యావా_న చేతి, సచ్చబ్దస్యాతాినా త్మ సాధారణ్యము చేతో క్ట కం 

(సలి es Leh ది నాస్తీ అకాశపదవల్ సత్పదస్య వ్య క్రివాదిత్వ్యాత్ వ్య ్ షేశ్చ బా ధాయోగాచ్చి 

వేతి న వాళిఛందోగయోరుషకృమవై షమ్యమి త్యాహ---సచ్చ ్టెతి. వెపమ్య ల్లి 

ము 

వతిపాదనం ఇభాందోగ్యవాన్ళే తు తదర్థ న్య త్వమర్థ పర్భంతస్య వతి పాదనమితి 

బలా న స్యావా-- ఆమ్నా చేతి. వాజివాశ్యే శ్వమర్భ స్య కదర్భ పరం తస్య లక్యుస్య 

Wy 
ప్రకార భే దేఒపి వాక్యారై క్యాప్ఫిచ్యైక్యమితి ఫలితమాహ----ళస్తాదితి. 

ఇత్యష్టమాధికరణమ్. 

ణమ్; ఇతరవత్ బృహదారణ్యాశే ఆత పదేన అత గృవాణవత్. కుత, ఊఉ క్తరాల్ 

న అళ్తా ఇత్యువసంహారబలాత్ . ఆత ఉభయ త్ర త్ర తుల్యార్గత్వ మిక్యర్థ 8. 

ేఅన్వయాదితి చేత్సా స్రదవథారణాల్ *” నను ఉవసంపశరబలాల్ సర్ప చేన 

అత గృహీతిరిశ్చనంగ తమ్, ఉపనంహారసోోవ కృ మాన్వయాత్ ఊప క్షమపరశం శ్ర త్వా 

దితి వేత్తత్రాహా--నక్స దన ఆక గృహీతిర్భుకా స్యాత్. కుత “సదేవ' ఇత్యద్వితీ 

య త్వావ ధారణ ల్ ఇత్యర్థశ ఇతి ద్వితీయం వర్ణ్శక మ్. 



రిక రత్న ప్ర వ భాభూపి. కే, శాంకర బ్ర హనూ త్ర భా పష్యే [అ. 3. 

సూ. కారా ర్యాఖ్యానాదపూర్వము. ౧౮, 

ఛందో గా వాజసనెయినళ్ళ్చ స్తాణసంబాదె శ్యాదివుఠర్యాదం 

పాణన్యాన్న మామ్నాయ తన్ర్వైవావో వాస ఆమనంతి. అనంతరం చ 

ఛందోగా ఆమనంతి 'తస్తాద్యా ఏతదశిహ్యంతః వుర సా చ్చోసరిష్టా 

చ్చాడ్భిః పరిదధతీతి, వాజస నెయినస్త్వామనంతి “తద్విద్వాంస శతి 

యా ఆశిస్యుంత ఆచామంత్యేశి త్య్యాచా చామంతి నతమేవ తదనను 

నగ్నం కుర్భంతో మన్యంతే 'తస్తాచెవం విశివ్టన్నా చా మెదశ త్యా 

చాణబామేదేత మేవతదనమనగ్నం కరుతోంతి. తత్ర చాచమనమనగ్న 

తాచింతనం చ ఎవ్రాణస్య ప్ర ప తీయలే. తత్మి_ముభయనుకి విధీయ తేడ తా 

చమన మేవ ఉతొనగ్న తోచింతనమే వేతి విచార్య లే. కిం తావత్ 
rene 

౧౮ కార్య్రాఖభ్య్యానాద ఫూర్వమ్---' మే కిమన్నం కిం వాని ఇతి ప్రాతన 

సృష్టా వాగాదయ ఊచుః “యదిదం కించాశ్వభ్యఆశకనిభ్య స్తత్తఒన్నమాపో వాసి ఇతి 

సర్వం ప్రాణెభిర్భుజ్వమానం యదిదం వ్ర సిద్ధం ఇా్వాదివర్యంతమన్నం శత్పా)ణస్య 

శవాన్నం ఆపఆచ్చా దనమిశ్యు పౌనశేన చింతనీయమిత్యర్థ 8. శా ఖాద్వయె౭.వ్యవిశేషృప్రు శుతి 

'భేదమావా ---అనంతరం చేతి, తస్తాదపాం స్రాణవ స్త స్త్ర క్వాదశివ్యంతో ౭శనం కుర్షంళః 

లత యా వళత్కు_ర్వంతి, కిం తత్, ఫోజనార్యూర్యం జార §o బాచామంతీతి 

_ తాం సనా. “5 చ్ ఆ అం యత్తదద్భిః ప్రాం కరిదధ త్యాచ్చాదయం లిత్యర్థ క. వూర త్తరాచమన సంబంధినిష్వుప్సు 

ప్రారావాస స్త్వ చింతనయాపమనగ్న అతా ధ్యానం కార్యమితి భానవ త క్రన్యాదిత్యు కెర్భం 

యతః పూర్వే విద్యాంని *ీఒళ నా శ్వ్పాగూర్ణ ్ షం ఇ్రావామంళత వత మేవానం పాణం కోక 

నాచమ చేనానగ్న మాచ్చాదితం కుర్వంతో మన్యం లే చింతయంతి, తస్తాజేవం విది దానీం 

;నోఒప్యు పాసక ఎవం కుర్యాదితి వాజి శ్రుక్యర్థః. అత ఉభయోరవ్యపఫూర్వ త్వాత్సం 

మాహి మితి. సందిగ్ధతదుష క, మస్య , వాక్య శేషిన్నిర్హయ వదాచామం శీతి 

వదస్య విధిత్వసం చెహా అచామేదిశి వాక్య శేహర్వాఫిత్వనిర్ణయ ఇతి దృష్టాంతసంగ ల్యూ 

ఫార్వవకమాహ కం తొవదితి, జర వాలకం 
నం. కాయని 

ఫూర్వత, త సందిక్ల సదుప కృమసృ వాక్య శహాన్నిర్థ యజత్ “ఆచామంతి” 

వర్తమానావ జన్య వధిక్వసం చేశే బ్యా 'ఆచామేత్ ” ఇతి చాక్ళేపాత్ వథిక్వనిర్హం ౦౮, 

ఇతి దృష్రైాంతసంగ ల్యేదమాహ--- 

అత్ర, ఫూర్వవమే, ప్రాణవిద్యాంగ ల్వెన అవూర్వస్యాచమనన్య విభేయత్వాలె 
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ప్రా ప్రముభ యముపి విధీయతవ్తతి. కుత, ఉభ యస్యావ్యవగమ్యుమాన 

త్యాత్. ఉభయమపి మె తదపూర్వ క్యాద్విభ్యర్షమ్, ఆభథవాచమన 
మేవ విధీయతే, విస్పష్టా పీ తస్మి౯- విధివిభ_క్ట్, *“తస్తాచేవం విదశిష్య 
న్నాచామెదశీత్యా చా చామేి దితి తనై రివ స్తుత్యక్టమనగ్న తా 
సంకీ_ర్హనమి ల్యెవం పాసై ప్ర్రామఖనా చమనస్య వి ధయత్వమువవద్య కే, 

వాదం కార్య తేనా చమనం పాయ 

శ్రతి_న్హస్యాః స్స తే 

ర్తూలం స్యాత్ , నెత్యుచ్య తే. నిషయనానా తాత . నామాన్న్య విషయా 

హా స్ఫృతిః వురుషమా త్రి సంబద్ధం వ్రయత్యార్ధమాచమనం వావ 

యత్కి శ్రుతిస్తు (ప్రణవి ద్యా ప్ర కరణపకి తా తద్యిషయ మేవాచమనం 
విదధత విదథ్యాతి. న చ భిన్న విషయ యో; క్రతిన్ఫృతో్వర్తూల 

మూలిభావో2వకల్ప తే, న చయం శ్రుతః ఎ్రాణవి ద్యాసంయోగ్య 

తిర్చోఛ్యా. ఫూర్ష్టపకే ప్రాణవిద్యాంగ ర్వే నాఫ్రూ ర్వాచమనం విహితమన్య తో వసం 

హర్తవ్యమితి ఫలం, సీధ్ధాంతే త స్య్యావి భాయ త్వాత్ నాం 'త్వేనోవనంవోర ఇతివి వక, 

కా ర్యాఖ్యనాత్ , ప్రావ్వమేవ 

మనాషఖాషయ తే, నన్వ్యియం ఈ 
సీ 

ఉభయ విధా నే _ వాక్య బేదస్స్యాది త్య రుబ్యా వమోంతరమాపహా--- అథ వతి, శస్త్రం కు 
(Uy 

రీ ఇ నై కనా | గి ను భన్ వాం వ్ పొదమాచమనం౦ యసాద చన బా లామవనగ్న ౦ మన్యంత ఇతి స్తుత, పృణదధ్దానుబా డానా 

య y న్డ్ మప జ్ సస భయణ ఇ వ్రసీద్ధం ని భేయమితి న్యాయేన సవ్థాంశయ తి నీవమితి, (సృయతేస్య (పృయక్ళ్ష వతో 

భావః ప్రాయత్యం శుద్ధి సదర్శమిత్యర్థః. స్మ త్యా శుద్ధ్యర్థం కార్య తేన విహితసకల 
కర్థాంగతయా _ ప్రాప్తాచమనానువా దేనాపూర్వమనగ్న తాధ్యాన మేవ _ విధీయళ ఇతి 
నూత్రార్థః. సార్వమాచభమనం శ్రుత్యా నానూద్య లే. కింత్వనయా శ్రుత్యా విపాతం 
సృ్ర తల్య్బాఒనూద్యత ఇతి శంక లే--నన్వితి, మ్రుతిన్మ ఎకోనరనయోర్న మూలమూలి 

భావః కీన్న విషయ త్వాదితి వరివారతి_ నేతి. “ద్విజో నిత మువస్స శే" ది త్యాద్యా 

స్మ్రతః. ఆచమనాంతరవిధిముపేళ్ళ మూలమూలిత్వం నిరన్తం సంప్రతి విధిర సిద్ధ 

ఇ తావా=న చేయం శ్రుతిరితి. అతన వేతి. ఆచమనవిధ్యభా వాదే వేత్యర్థ 1. ఆతో=ప్పు 

శళస్యాన్య త ప్రాణావిద్యాయాముపసంహోరః, సిర్ధాంలే తు అనువనంహార ఇతి ఫల 

= నాగ్ yw DT ళ J ‘OC అగ గాల చ భేదం, బృహదారణ్యక చ్యాంద్ గృయోరుభయక్ర ఎవంవిదళిష్యృన షెచౌామెదళి త్వ 

బాబా మే దేతమేవ తదనమనగ్నం కురుతే” ఇతి త్యూయతే, తత్రాచమనమనగ్న తా 
చింతనం చ వతీయ లే; తత్ర, భయవిధా నే నాక భదభయా దేక మేవ వి భేయష్: 



854 రత్న ప్రభాభూపషి లె శాంకర బ్ర హనూ త్రభామే (అ. 3. 

పూర్వమాచమనం విథాస్యలతి శక్యమా శ్రయితుం, పూర్వనై్యైవన 

పురుషమా త్రసంయోగిన ఆచచునన్వెహ ప్రత్య భిజ్ఞాయమాన త్వాత్ , 

అతవవ చ నోళఛభయవిథానం, ఉభయవిఛానే చ వాక్యం భిద్యేత, 

తస్తాత్ _ప్తాప్పమేవాశిశివతొమశితవ తాం చోభయత ఆచమనము 
నూద్య “వత మేవ తదనమగ్నం కుక్యంతో మన్యంలో ఇతి ప్రాణస్యా 
నగ్న తౌ'క రణసంక ల్చో౭ నేన వాశక్యేనాచమనీయాస్యప్పు పా బ్యాణవి దాగి 

సంబంధి తేషేనా పూ వూర ఉపదిశ్వోతే. న చాయమనగ్న కా వాద ఆచమన 

స్తుత్యర్ణ బ్దత్రె నాష్టియ్యం, ఆచమన స్యావి ధేయ త్వాత్ , స్వయం చాన 

గ్నకాసంకల్పస్య విధేయత్వవ్రలీలే. న మైవంస ల్యేకస్యాచమనస్యో 

భయూార తాం భ్యుపగతా భవతి, ప్రాయ త్యార్గతా పరిథానార్థ తా చేతి 

_క్రియాంతక  త్యాభ్యుపగమాత్ , కి యాంతర మేవవ్యిచమనం నాను 

(ప్రాయ త్యార్ణం పురుష స్యాభ్యువగ మ్య తె, తదీయాస్న(ప్పు వాసస్సంక 

ల్సనం నామ క్రీయాంతేర మేవ పరిభానార్థం పాణస్వాభ్యువ గమ్యుత 

అత్వనవద్యమ్. అవిచ “యదిదం కం చాశో రభ ఆశ కునిభ ర్ట ఆకృమిభ్య 

ఆకీటవతం గభ్యో స్త తెఒన్ని మిత్య త్ర, తావన్న సరాషన్నాభస్ధివహార 

శొద్య్భతే బ్రతి శోకర్ణిం వ వక్తుం, అళ బ్దత్వాదళక్యళత్యాచ్చుు స క్షం తు 

ప్రాణస్యాన్న మితీయమన్న దృష్టి శోద్య తే. తత్సాహచర్యాదాపో వా 
స ప్రత్య త్రావి నాపామాచమనం చోద్య తే, ప్రనిద్ధాస్వు వాచమనీయా 

ప్రాణవాస స్త పభ్యానాఖ్యః  సంకల్పః ప్రాణవిద్యాంగ త్వెన విధీయత ఇత్యాహ-- 

కస్తాదితి. సయం చెతి ఆఫూర్వ త్వాదిత్యర్థః. శుద్ధ్యర్థం వినియు కృస్యాచమనన్య ప్రాణా 

వ్భాదనార్థ త్వం విరుద్ధమి త్యాశం క్యావాన వైవం సతీతి. ఆచమన న్యాఇ్యాద నార్భ శ్వ 

మనిద్ధమిత్యర్థ 8, కించ యథా ఫూర్వవాశ్య ప్రాణన్య సర్వాన్న తా ధ్యానమంగం విహితం 

తథాత్రావృప్పు వసో ధ్యానం విధీయ లే, అన్య భా చమనవి భ" పూర్వ, థ్యానవిధిరు త్ర 

రృత్ర శ్రీ యావిధిరిశ్యర్ణ వె వెశసం స్యాదిశ్యాహ__అపిచేతి. భక్షయేదితి శచ్దాభావా 

చ్యాష్టద్యన్నన్య సర్వ స్ట మను వ్యేణో పాసకేన భో క్రమశక్య త్వాచ్చ న ఫూర్వ 

తదేకం కిమాచమనమ్, ఉతానగ్న తాచింకనమితి సంశయ, ఆచామనమితి ఫూర్వః వత్: 

సీద్ధాంక స్తు---అనగ్న తౌచింతన మే వాఫూర్వం ప్రాణవిద్యాంగ క్వేన విభథేయమ్, నాచ' 



పా. 3.] కా ర్యాఖ్యానాధిక రణము. ౯. సూ. ౧౮. 855 

స్వప్పు పరి థానదృష్టిశ్ ద్యతలితి యు_క్షమై. న హ్యార్దవై శనం సంభ 

వతి. అవీచాచామంతితి న రృమానావదెశిత్యాన్నా యం శబ్దో విధి 

తమః. నను మన్వంతఇత్య తానీ సమానం వ రృమానావచేశిత్వం, సత్య 

మేవమేతత్ , అవశ్యం విధ యిత్వన్యతరస్మ౯ వాసః కార్యాఖ్య్వానా 

దపాం వాసస్సంకల్పన మెవాఫూర్వం విధీయతే నాచమనం పూర్వవద్ధిత 

దిత్యుపపాదితమ్. యదప్ఫు క్త కం విస్పష్టా చాచమ నే విధివిభ క్షరిత్, తదేక 

వూర్వన త్తే ఇనై వాచమనన్వ పృత్యు_క్షం, అతఏ వాచమన స్వావిధిళ్చి 

తతాాదేత మేవ తదనమనగ్నం కురషంతో మన్యంత . ఇత్యక్రైవ 

కాగా(ః పర్యవస్యంతి నామనంతి తస్తా దేవంవిది త్యాది. త స్తాన్యాధ్వంది 

నానామవి పాఠ ఆచమనానువాదేన వవంని త్ర (మేన. ప్రకృత పాణ 
ఆం UW ల 

ఆరి | అరం రాలటం ను రన్న అన్న అచ ల జో హాం వాని విత్త సం విధియతపతి సృతిప_త్తవ్భమి. యోఒవ్యయమభ్యువగ మః 

క్యచిదాచమనం నిధీయ తాం క్యచి ద్యానో విజ్ఞానమితి సోపి న సాధు 

ఆమో వాస ఇ త్వాది కాయా వాక్య ప్రనృ_త్తెస్సర్ష్ణ క్రై వె కరాస్యాత్ . 

తస్తాద్య్వానో విజానమేవేహ విధియలే నాచమనమితి న్యాయ్వుమ్ 
ఆ ఖ్ లీ! 

ఇతి నవమాధికరణమ్. 

చాక్యే (కీరో విథిరిత్యర్థ 8. ఇతీళ్చాచమనమ తే, న విభేయమి త్యాహ--- అవీ వేతి, 

అనగ్నం మన్యంతఇత్యత్ర, బాస _న్హ వ్రధ్యానమపి న విళేయం దోవసామ్యాదితి శంక తే 

నన్వితి. ఉభయోరప్యనువాద ల్వే వై ఫల్యాదవళ్య మే కానువాడేనై కం విభేయం తచ్చ 

విధేయం వాసో ధ్యానమేవ వాసః కార్యస్యానగ్న త్వ స్యా ఖ్యానాదవూర్వ త్వావ్చేతి 

సమా ధానార్థ 8. ఫూర్వవదితి స్మ ఎలు ప్రా పా _వ్రమతృర్థ 8. ఆచామేఏితి న నిధిః కింగు 

నివురు పొంశు యప్టవ్య ఇతి వదనువాదఐక్య క్ర లింగమాహఅకవి వేతి, 'శసాణేవం 

విదశివషన్నాణబా మేదశి త్వాచాచామే” ది దిలి వాక్ళస్యావిధి ల్వే కాణి కరపుఠనం లింగ 

మిత్యర్గ 8. తర్హి పాఠబలా నాధ్యంది నె ఆచమనవిధిః కాణ్వే ధ్యానవిధిరితి కస్య చిన తం 

నిరాకరో తి. యూడవీతి, 

ఇతి నవమాధికరణమ్. 

మనమ్, కుతః, కార్యా ఖ్యానాల్ “ద్విజో నిత్యమువ పన్న ్ఫశేత్ ” ఇత్యాదినా స్మా సార 

విధినా సకలానుష్టా నాంగ తేన శుధ్యర్థం కార్యస్యాచమనస్య ప్రాణవిచ్యాయామువి 1 విధి 
/ 

వె 

హవ ఛ్రఖ్యా నాదనగ్న తావిధానార్ధ మను వాదాదిత్యర్థ ర్ 



856 రత్న వృభాభూషి లే, శాంకర బ్ర హనూ త్ర, భామే [అ. 3. 

సూ. సమానబవం చాఫదాతల్. ౧౯ 

వాజన నేయిశాఖాయామగ్ని రహ సె శాండిల్య నామాంకితా 

విద్యా విజ్ఞాత్కా తత్త చ గుణాశ్నూ9యంతే స అత్తానముపానిత 

మనోమయం ప్రాణశరీరం భారూపిమి క్యేవమాదయః, తస్యా మేవ 

శొక్రూయాం బృహదారణ్యకే పునః వఠ్యలే “మనో మఈాూ2.యం 

పురుషో భాస్పత్యస్తస్మి న్నంతర్ష్మ్యృదయే యథా ప్రిహి ర్వా యవో 

వాస ఏష సర్వ న్యెశానస్పర్వ స్యాధివతిస్పర మి దం వస్తి యదదం 

కించితి. తత్ర, సంశయః, కిమియమేకా విద్యాఒగ్ని రహస్య బ్బృహదా 

రణ్యక యోర్షణొ వసంహారళ్ళ, ఉత దే ఇమే విద్యే గుణానుపసంవోర 

శతి కిం తావత్ ప్రాప్తం విద్యాఒ భేదో గుణన్యవజ్థ" చెతి కుత్క 

వ్ నరు_క్ర్యప్రసం గాత్. ఫిన్నాసు హా ఇాఖ్లాస్వ ధ్వెతృ బేదితృ భేదాత్. 

౧౯. సమానవివం వా బేదాల్ శాండిల్యేన దృష్టో తస్నామ్నాంకి తె విద్యా అం 

త్త ఎదర చ్రీవ్యాదివత్సూతు? స్తిష్థ తీక్యర్ణ 9. అభ్యాస ప, త్యఫిజ్ఞ్వానాభ స్యం నంశయమా 

వాక శ్రే తి. గుణానుపసంహారో వసంపహారా వూర్యో త్తరవకయోః ఫలం, పూర్వ క్రప్రా 

ప్రాచమచాను వాదేనానగ్న తా ధ్యానవిధిరు క్ష 'ఇవా క్వేకశాఖాయాం వి వృ కృష్ణ దేశస్థ 

వాక్యయో లేకస్య _ విధిశ్వమన్యస్యాను వాదత్వమిత్వనిశ్చయాతశ్ ద్వయోరవీ విద్యా 

విధిత్వమితి వత్యుదావారతోన పూర్వవఠయతికింతానదితి. యత్సునరు క్షం తద్వి 

చ్యాంతరమిత్ న వ్యాప్తి? ప్రాణపంచా గ్న్బ్యాదీవిద్యాసు వ్యఖిచారావి త్యాశంక్య శెఖా 

భేజే పునరుక్రిరనిచ్చేత్యు క్షమిశ్యాహాభిన్నా స్వితి, యథా౭ఒగ్ని హే త్ర వాశ్యే కర్మ 

ఫూర్వత్ర, స్టైప్తాచమనానువా బేనానగ్న తా చింతనం విభేయమిత్యు క్షమ్; 

ఇహ తు నికశాఖాయాం వి ప్రకృష్ణ దెశస్థవాక్యయో రే కస్యాను చాదక క్వేమన్యస్య విధా 

మకత్వమితి అనిశ్న్చయాదుభయోరపీ స్వనికటస్థగుణవిశి ప్రవ ధాయక త్వమితి త్యుదా 

వారణసంగ ల్యేదమాహ--- 
ప్ర 

అత్ర ఫూర్వవమే విద్యయో ర్ఫేదాత్ గుణానువనంహార$ సిర్దాంలి విది 

క్వాల్ గుణోవనంహార ఇతి ఫల భేద, వాజస నేయళా ఖాయామగ్ని రవ స్వే కాండెల్య 

విద్యా శూయలే--స ఆత్రానము పాఫీత మనోమయం ప్రాణశరీరం భారూవమ్" 

ఇత్యాదినా. తత్రైవ బృవాదారణ్యశే పునః నైవ శ్రూయ తే'ముమనో రూఒయం 
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పానరు _క్యృపరివోరమాలొ చ్య నిదె చైైక తృమధ్యవసాయ ఏక త్రాతిరిక్వా 

గుణా ప్రతరత్రొ తోవ పస హ్రియంతే స్రాణసం వాదాదిష్విత్యు కృ కమ్. వేకస్యాం 

పునర్మాఖాయామ భ్యేరృ వేదిత భేదా భా వాదళకస్థపరినా శే వౌనరుక్షై 

న వివ కృష్ణ దేశ సెకా విద్యా ఛవితువముర్త తి నచా తె కమామ్నా నం లబ థి యా ౬ 
విద్యావి థానార్థమవరం గుణవి థానార్థమితి విభాగస్పంభ వతి. తదా 

హ్యాతిరి-క్వా వవ గుణా పతర లై, తర త్ర చాన్నూ యేర౯ అసమానాః 

సమానా అవిళూభయ్రానూన్న యంత మనోమయత్యాదయ,, త్రస్తా 

న్నా నోఫ్టన్యం గుణో పసంవహోరబ త్యేవం ప్రా పా ట్రూమె పాయా 

భిన్నాసు శాఖాసు విదైర్ణక త్తం నుణోపుహారళ్ళా భ వతి ఏవ మేకస్యా 

మువీ శాఖాయాం భవితుమర్షతి ఉపాస్యా ఖేదాత్ , తదేవ హీ బ్రహ 
మనా మయ త్వాడిగుణక ముభయ చావు వాస్వమభిన్నం పు సతర భిజానీ 

బా ఊపాస్యం చ రూపం విద్వ్యాయాః, న చ విద్యమానే రూపా 

a విద్యా భేదమధ్యవసాతుం శక్చుమః, నావ్ విద్యా భేబే గుణ 

వ్యవస్థానమ్. ననుపానరు క్వ వసం గాద్యిడ్యా 'భేదోఒధ్యవసీతః, నేత్యు 
చ్యతే, అర్గవి భాగోపప న్ ఏకంహ్యోన్నూ నవి ద్యావి థా నార్థం అవరం 

గుణవిఛానాగ్గమితి న కించిన్నోవ పవద్య తే. న న్యైనం సతి యదపకితమశ్ని 

విధి, “దధ్నా జువోో ఫ్రీ” త్రి వాగే గుణవిధి స్తథాత్రావ్య స్తు న విద్యా భేద ఇతె 

శంక్యాహ---న చాత్రైకమిశి. ఊక్షగుణానాం పునరు_క్టిర్ష థా స్యాత్ అతోఒభ్యా 
సాద్విద్యా భేద (ప్రయాజభేదవదితి భావః. ఊక్షగుణో క్రిర్న వృథా కతివయగుణ 
విళిష్టోపాస్యా భేద వ, క్యభిజ్ఞా నార్థ త్య్వాదత ఉ పాస్యరూ పా భేదాల్. భిన్న శాఖ-స్వివ 
సమానశా ఖాయాముపి విజి కైక్యపిలి సిర్రాంతసూ త, కం యోజయతి--యభేలి. సా, శ్చ 

6 రో2వ్యర్థ్ వ్యాఖ్యాత. యత్ర, బహవో గుణాశ్ళు) తా న్త్నత, నత ప్రఛానవిన్య 

సురువీ థా; సత్యః] ఇతి. తత్ర క్మ్ అగ్ని రహస్య బృహా దారణ్యకస్థ యోర్విద్య యో 

'ర్ఫేదం, డ్నాతేక్య్టమిలి విశయే, ఆనయోర్వద్యయోశ్ళేద ఇతి ఫూర్వ; "తుం. సిద్ధాంత 

స్తు=-యథా భిన్నాను శాఖాను విద్యైక్యం గుణోవసంహారశ్చ భవతి, నవం సమానే 
చ సమానాయామపీ శాఖాయాం భవితుం యు క్షమ్. కుతః, అభేదాల్ ఉ పాస్యస్య 

మన్ నుర హవి సక స్యోభయ ర్రావ్య ఛే జేన పృత్యభిజ్ఞానాల్, నవం చ అన్ని 



858 రత్న ప్ర భాభూషి తే, శాంకర బృహునూ భావే [అ.3. 

rR 4 రహన్యేత దేవ బృహదారణ్య శే పకితవ్యంసఏహ సర్వ స్య శానఃఇ త్యాది. 
యత్తు వఠిత మేవ మని మయత్యాది తన్న వఠితవ్వం, నైవ దోవ 

చా బగ స్తాన గ్ల ఇ wn sll _ కాం తద్భ అవ వ, దెళొాంతరవకి కవిద్యా ప్రత్య ఫిజ్ఞానాత్ ._ సమానగుగా 

b 

మ్నా నేన హా విపృకృష్ట దేశాం ఇ"ండిల్యవిద్యాం సత్య భిజ్ఞూవ్య తస్యా 

మా కాన త్వ్యాద్యువదిళ్వ తే, అన్యథా హీ కథం తస్యా అయం గుణవిధి 
రభిదీయ లే. అవీచా ప్రాష్తాంశ్ వటే శేనార్థవతి వాన్వే సంజా తే ఛొప్తాం 

శపరామర్శస్య ని త్యాను వాదతయాప్యుపపద్యమానత్యాన్న  తద్బ లేన 
ప్రత్యభిజ్ఞో వేవీతుం శక్యతే. తస్తాదత,  సమానాయామవీ శాఖా 
యాం వి ర్వైకత్యం గుణ వసంవోర శ్చేత్యుపవన్నమ్. 

అతి దళ మాధికరణమ్. 

తాప, ౨౦. సూ, సంబంధా దెనమన్య, 
తన్ 

బృహదారణ్య శే “సత్యం 

మసౌ స ఆదిత్యో య వద వత 

న్ 

యాలి తం. లల ల ర ~ 

బ్ర జ్లా'త్యువక్రృమ్య “తద్య త్తత్సత్య 
ండ బే ప్రరుపో యశ్వాయం దయ్ 

ణొతన్స్నురుషి బ్రతి తస్యైవ సత్వస్వ బ్రహ్మణ ఒధి దై వతమథ్యాత్మం 
_ 

చాయతనవి శేషముపదిశ్యో వ్యాహృతిళ రీరత్యం చ సంపాదష్టి దే ఉప 

తృకదనువాడేన గుణవిధిరితి నిశ్చుయాదన్నిరవాస్నే వ ధానవిధిరు క్షరత్స గుణవిధిరితి 
విభాగ ఇలి దశమాధికరణమ్, 

౨౦. సంబంధా దేవనున్భ త్రావి, నల్ భూతత్రయం, త్వత్ వాయ్యా శౌ 

శాత కం సత్యం వరొ  ఉభూతాత్ర్త్యకం హిరణ్యగ ర్యా ఖ్యం బ్రహూవకమ్య, తదు క్షం 
“'యతృ్ఫత్యం కశ యో౭సాచాదిక్య 3 కిం మండలం న త, స్ట్ సురువ। కరణాత్య 

'స్పవీవాధ్యాత్య మత్నిస్థానస్థ ఇత్యువదిశ్య తస్య “భూరితి శిరో భువ ఇతి బాహూ 

రవా స్వే విద్యాం విధాయ బృహదారణ్య కే తదనువా దేన స ర్వేశాన తాషదయోా గుణాః 
విధీయం బే ఇతి ఉభయ త్ర, శాండిల్యవిె స్థకన్దమితి సిద్ధమ్, 

ఫూన్వేణ దృష్టాంతసంగ ల్యేదమావా ___ 
అత, వూర్వవమే వ్రతిస్థానం నామద్వయానుష్టానమ్, సిద్దాంతే యథా శ్రుల్యే 

చె కనామానుస్థానమితి ఫల భేవః. బృహదారణ్య శే సత్సవిద్యాయామాధిజైవికపురు 
షస్యాదిత్యస్యావారి ల్యే న్నా ను ధ్యా నా యో వదిష్టమ్, ఆధ్యాతి కన్య _ త్వక్నిపురువ 
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నిషదావాదిశ్యె తే, తస్యోపనిషదహరిత్యధిదై వతం, తస్యోవనిషదవా 
మిత్య థ్యాత్మ మ్. తత్ర సంళయః._కీమవి భాగేనై తే ఉభే అప్పువనివ 

డొన వ్రభయగ్రైనునం ఫతే నై ఉత విభాగోనై కాధిదె దైవత మేకాథ్వాత్మ 

మితి. తత్ర సూత్ర కొవోప కృమతే యథా శాండిల్య వి ద్య్వాయాం 

విఫాగినావ వ్యకి శాయోం ణప సంహార ఉక్తః ఏవమన్య కా నా ప్యేవం 
జాతీయశే విషయే భ వితుమర్ల త్రి ఏకవిద్యాభిసంబంథాత , ఏకా 

హయం సత్య వి ద్యా౭ధిడై వమ థ్యాత్మం బాధి తా ఉష కృమాభఖిదా 

ద్ధ్య్వాతప_క్షృపాఠాచ్చ. కథం త కస్యాముదతోధర్మ స్తస్వామేవ న స్వాత్, 
యోవ్యాణార్యేకశ్చెదనుగమనాదిరా చార శ్చొదితః సగ్రామగ తే రణ్య 
గలే చ తుల్భన దేవ భవతి. తస్తాదుభ యోర వ్రు పనిషదోరుభయ క్ర 

యౌ విరితి ఏవం వాస్తే 0 వ్రతివిధ త్రై 

స్వరితి పాదా వితి వ్యాహృతిరూవం శరీరముక్త్వా వ్ ఉవనిషజౌా రహాస్య 
దేవతా నావానీ ఉవది శ్యే తే ఆ త స్య్యాదిత్యమండ లస్థస్యాహ (వృకాశక క్వాల్ 
sf Ca అద్య సా న్ 
తని ప్రషస్థ స్యావామితి నామ వృళ్యక్త్వాదితీదం యం విషయ; తత్ర 

నామిన సృ త్యాఖ్యస్య హణ  నకత్వాల్ స్థాన దో క్తేళ్చ సంశయ 

తినానం నామ ద్వయానుష్టానం వద్రాం చే యథా 
డు © Cp 

శ్ర లన. క నామానుష్థానమితి ఫలం, దృష్టాంతసంగ తా, వూర్వవపటీనూ త్రం 

నూత వ్రే-యశలి. యథా విద్యై క్యాదువనంసోర ఉ క్లః ర దాయ 

వసంపహారో భవితుమర్త  తీత్యర్త 9. సత్యం 
జ టు (న ఇ డూ ఇ్యష్థరకుహావన బ్రన్యస్మి! శ 

(సృతిష్టా నాదితి ప్వతిష కృ పాఠొ మిథస్సం 

స్యాహమి త్యేతన్నా మే లి. త కముస్య్యాం నళ్యవిచ్యాయాంం నామ్మోః వ్యవస్థయూః 

ఛ్యానం కర్తవ్యమ్ ఉత నానుద్టయ స్ట అ తిస్థానం ఛ్యానమీతి నంశయ, యథా 

శాండల్యవిద్యాయా మేకళా ఖాయాం విభాగ నాధి తాయా? మళవిద్యాత్వనంబం ఛా 

దనో్యోన్నం గణోవనంవోర; పూర్వము క్ట క, _నవమనృత్రాప్ సత్యవి ద్యాయాం భవితుం 

యు కమ్, వకవి ద్యాత్టసంబంభాదితి ఫూర్వః వత్ః, 
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సూ. ననానిశెపాల్, ౨౧. 
అ ర జ వు J నైవోభ యోరుభయత్ర రసం. క వ్యాది వఏొపషూత్ , ఉపాసన 

స్థానవి శేహోవనిబం థాదిత్యర్థః. కథం స్థానవి వెపోపనిబంథ అతి, ఉచ్యుకే, 

యవపవతస్మిన్మండ లేపురుషఃిఇతి వ్యాధిదైవికం పురుషం ప్రకృత్య ళా 

తస్ఫోపనిషదవారితి శావయతీ “యోఒయం దీ ణేఒత,న్పురుష జతి 

చా థ్యాతి కం పురుషం సృకృత్య తస్యోవనివద హమితి-త స్యెతివైత 

తృన్నిహాతాలంబనం సరగనామ తస్తాదాయతనవి శేషవ్య పాక్ యేణై 
ష్ ల 9 

వైలే ఉపనిప దావువది శ్యేలే కుతఉభ యోరుభయ త్ర, ప్రాప్తి, నన్వేక 

వవాయమధిదై వతమ థ్యాత్మీం చ పరుష, ఏక నైవ సత్యస్య బ్రహణ। 

ఆయతనదర్భాయ ప్రతిపాదనాత్ . సత్య మేవ మేతత్ , ఏకస్యావి త్వవస్థా 

వి శేషోపాదా నేనోవనిషద్వి శేపోపదేశాత్ తదవస్థనై పిన సా భవితు 
9 అ నె ~ wa మర్హతి. అస్థి చాయం దృషాంతః సత్య పా చార్భస(రూ పానపాయె 

యదాచార్యస్వ్యానినస్వానువ_ర్హనము_క్టం న త_ర్తిప్టతో భ వల్కె యచ్చ 

ar $ దీ నేం ల వూ శ వ తివ్బత ఉక్షం న తేదానన స్టిల్ చ్రామారణ్య యోస్తాస్రచార్యన్వరూపా 

వగా ను టాం WY నపాయాత్ తత్స పయాపానుబద్ధస్య చ ధర్శస్థ గ్రామారణ్యకృతీ 

౨౧. నామెక్యాన్నామసంకరో యుక్త శథాచాక్షీస్టో౭వారితి నామవాక 

సత్య బవ త్వాదాదిత్యస్థ వదితి ప్రామ్వై సీధాంతస్తూ త్రం యోజయ తిన వేతి, 

నా మ్నోరు పానన స్థానవిశిస్టనంబంధి త్వాదిత్యర్గః. తన్యోవనివదహరహమితి చ వాక్య 

వ్వ్యయేన తచ్చబ్దపరామృష్ట యో సన్ని హిలేస్ధాన విశిష్ట యో! పురువయోర్నామ సంబంధ 

5 రేణోవనంసోరానుమానం బాధ్యమితి భావః. విశేయై ర్ట క్యాన్నామనంకర ఇ త్యాశంక్య 

స్థాన భేచేన విశిష్టపురుష భేదా న్నా మప్యవస్థామాహ-_నన్వి త్యాది నా, విశిష్టసంబం భే 
5 అద్య (3 మో అ మో ఇంజ దంహ్రాంరమావాటా రల (శ, తిదృష్టాంతస్య స్వరూవసంబంధి త స్వాద్విళి ప్ప భ్యేయే 

వ్ర కృ లే దృహైంతో నా స్తీ త్యాహ---గ్రామేతి. 
అనాలా కావా యనా! 

నీదాం తను 
అవతల థి 

చెవోభయోడభయత్రో వసంహారః, కుతః, విశేహోత్ తస్యాహరితి తస్యావా 

మితి చాయతనవి శేషవ్య పాశ యేణై వోవనిషదోర్వి శేపోబదేశాల్. 
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జ్ 55? రాం యమా లై శా Ao విఇపాభావాదుఖ యత్ర తుల్యవద్భావ వత్వదృ ష్రాంతస్పః తస్తాద్య రవ 

స్థా౬నయోరుపనిషదోోః. 

సూ. దర లో ఏటి చ. ౨౨. 

అవి మై నంజాతీయ కానాం ధరాణాం వ్యవస్థితి లింగదర్శనం 
భవతి, “తనె న్రైతన్వ తదేవ రూపం యదముమ్యు రూపం యావమువ్య 

E గై తౌ గై యన్నామ తన్నా మేతి. కథమ స్య లింగ త్యమితి 

తదుచ్య తే, అతు. త్యాదిత్య 

ఉపసంహారతి “తనె తసి 
టాం 

దా కో “ల gh ల 
ఏవ తె ఉపనిస చావితి నిన యః, 
ల an 

ఇతి ఏకాదకౌధికరణమ్ 

సూ, సంభృలద్యువ్యా _ప్యప సాూతక్క ౨౩. 

ఇవ్వా బ్యా స్యా సంభృతాని బ్ర బహవో, జ్వెష్టం పవమాత 

తానె” తవం రాకకాయనీయానాం ఫలే వీర్యేసంభృతద్యూనిచేళ 
pe 

౨9 క కృనామవ్యవస్థాయామతి దేళో లింగమి త్యాహ----దర్శయతి. వేతి, 

విదైస్ర కాచే చవోవనంపాీరసీ ధ్ధావతి గే వృ భా స్యాత్ తసా దేకవిద్భాయామనసీ స్థాన 

ఛేదేనో క్షగుణానాం విచార త్రి చేశమనుపనంహార ఇతి సిద్దమ్. 

ఏకాదశాధికరణమ్. 

౨8. సంభృతిద్యువ్యా ప్యృపిచాతః, బ్ర హై షె మావ జ్యెష్టం కారణం యుషాం తాని 

బ్ర పూ బ్యేష్టాని, నిలోవళ్య్చాందస్క, వీర్యాణి వరా కృమవిశేషా ఆ కొకో త్పాదనాదయకి, 

తాని చ వీర్యాణ్ సంభ్భ తాని నిర్విఘ్నం సమృర్ధాని, సర్వనియంతు 8 కార్యే విఘ్న 

కిం చ. 

విద్యాంతనే పహీరణ్యుశ్య్ళ శ్రురిత్యాదినా ఆదిత్యపురుపస్య రూపముత్త్వ్వా శద్రూవ 

మత్నీ పురు షే=.తిదిశ తి తనె సతన్య శజేవ రూవం యదముప్యరూవక్' ఇతి, 

సో,_యమతి దేళో ని ద్యాస్థలే స్థాన భేదాన్నోపన ంహార ఇతి దర్శయతి; ఇతరథాయ 

మతిదేశో నిరర్భక వీవ స్యాత్. అతో నా మోస్నైర్వ్య్యవ స్టేతి సిద్ధమ్. 



862 రత్న ప్ర భాభూపి కే శాంకర బ్ర పాసూత్రభామ్చ్యే (అ. 3. 

వ్రళృతయో బ్ర బహణో విభూతయః పఠ్యం తే. తేమోామేవ చోవనిషడి 
డ్ 

కాండిల్వవి చాష్ట్ర క పభృతయో బహావిద్యాః పథ్యం ఆఅ తాసు ద్రవ 

విద్యాసు తొ బ హవిభూతయ ఉపసం హియేరకా న వేతి విచార 
( లారి లో 

ఇకాయూాం బృహాసం బం థాదు వసంహార ప్రాప్తా పఠతి, సంభృతిద్యు 

వాస్టప్పివృభృత యో విభూతయః శాండిల్వవి ద్వా వృళ్చతిషు నోవ 

సంహ రన్న అఆతవవాయతనవి ఇష యోగాత . తథాహా శాండిల్య 
౨” బ్ర 

రు 

కుదా ౦ పొదయాయతనత౦0ం బపహాణ ఉ కం “వవ ఆతాంత దె వయా రా Gr క్స్ నో 

మదయ ఇల తదేవ దహారవిద శసృయామవి “దహూరం వుండరీకం 

పెళ్ళే దహరో౭సీ ఒృన్న౦చేవఆ కాళ; వతి ఉపకోసలవిద్వ్యాయాం త్యత్యూ 

యతనత్వం “యవఫపో౭తుణ్ వురుహో దృళ్వ తోఇతి. ఏవం తత్ర త్ర 

తత్తదా థ్యాత్మి! మాయతన మేతాసు విద్యాసు పృతీయతశె, ఆధిడై విక 

స్తెష్షకా విభూతయః సంభృతిద్యు వ్యా ప్పి పభ్ళతయా, తాసాం కుత 

మ కరా ర న లచ గ స నె[్గా. వ్ అ వాళ . ఎ తెసం చా నస్యతా వ్వాథిదైవిక్యా విభాతయక్మ్నూ )యంతే 

కర్తురసత్త్వాళ్ , తచ్చ శ్యేవ్భం బ్రవ్మాన్తే చేవాద్యుత్ప శ్తః ప్రాశేవ దివం స్వర్ణమాతతాన 

వ్యాప్తవక్ళడా సర్వబ్యావక మితృర్థ 8. నర్వ పాశమ్బం స్పర్థానర్హ్హ త్వమితి వాక్య శేషస్టా 

గుణాః పృభ్ళతిపదగ్రావ వ్ర ఖలేషిలి విధిని మేధ శూన్య ఐ= శ్యేష్విశ్యర్థ ర $9. బ్రహ్మసంబం ధా 

ద్వచ్యా భేభానాద్య సంళశయమాహ ___ తొస్వితి. అశారభ్యాథీక బ్ర క్యవిభూతీనాం 

బృహనంబంధున సర్వ బృహ్మవిద్యాను వ దృశ్యభిజ్ఞానాదువనంహోర ఇతి వూర్టవతుః, 

సిద్ధాంతమాహ_సంభ్భశీతి, సంభ్బతె శ్చ దు వా్టా పిశ్చ సంభృతిద్యు వ్యా _ప్తీ-తేదపీ 

సర్వ త్ర నోవసంహా ర్హవ్యమువనిషదోరిన వ్యవస్థాపక విశేనయోగాదితి సూ శ్రయోజనా, 

క ధ్యాత్మె కాయతన విశేషయు _కృవిద్యాస్వాథి దైవిక విభ్వాతీ నాం వతృభిళ్ళాన చాత 

గావాల్ న స్వా కీరత్యు 3 పాశతుం శంక శే__నశ్వశాన్విలి ఆధిశానిక కతషసామ్యా 

సారో క్షన్యాయమలిదెశ తి... 

> an కాన నం త్ ~~“ కం అస్యాతి బేశత్వాన్న పృథక్సంగత్య పేము. అత్త ఫూర్వవమే, విద్యా భేదస్య 

గుణవృవస్థావక ఆ స్వసిస్థి, సిద్ధాంల తత్సిద్ధిరితి ఫలఇేదు, రాణాయనీయానాం ఖలేమ 

ర్యా బహ హజ్మేష్టా వీరా సంభ్భ తాని, బృమ్మ్మ్లే జ్యేవ్టం వెవమాత తానీ ఇతి, 
ఢా ల్ మారాం సంధృ తద్యుష్యా హృద కది యోవనిషద్విహీ త శాండిల్యాది 

బ్రహ్మవి ద్యాసూవసంవా ర్హవృమ్్ న వేతి సందెహే, ఉవసంవార్తవ్యమితి ఫూర్వః 

ae 
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3 బ్ర vn గ — , ఒం ఇ జ్యూాయాక- దివో జ్యాయానేభా "ట్ట లో ౩భగ వవ ఉవవ భామనీ 
రెష సీ సర్వెషు లో శే కషు భెతి యావాకా వా 2ఒయవూాకాన్ సావా 

జాలి 

5 
క్ 

నేపోఒ న నళ గదయ ఆకాశ ఉభే ఆనీ కా ద్వా వాప్ళథిసీ ఆంతెరేభ 
ఉం శి నా శ లొ, 

ష్ వ్ర నమాహి జే ఇ త్యెనమాద్యాః. సంతి ఇాన ప్ర ఆయతనవి శెషహానా ఆవి 
హవిద్యాః పోడశకలాచ్యాక, సత్య మేవై తత్, తథావ్య 

వి సమః సంభృ త్యాద్వనుపసంవోర హేతుః సమానగుణామ్నూ నేన పై. 

ఉవసం హ్రీయేరన్ని తి యుక్తం, సంభృత్య్వాదయ స్తు శాండలార్టిదివాక్ష 
గోచ రాళ్ళ మనోమయ తా(దయో గుణాః వరస్పరవ్యాన్న తస రాక 
త్యాన్న వ్రుదె కాంతరనర్తివిద్యా త్వువ స్థాపనతేమాః. నచ బవా 

లా. 
0 

WJ oe 
౮ బే _ 

సంబంధమా త్రైణ వ్రబె కౌంతవవ ర్తివి దాక వ్రత్యుపస్టావనముచితం, 

_ వావి | _ం 
ల 3 . 

- 
W-a ౧ లే. 

దా ధ్యాల్తె కాయతనహీ వానత్వ సామ్నా ద్వా త క్తద్వి వ్యాను నం భృ త్యాదీనాం వా వెపతి 

శం కార్డ 8 ఉ క్రూ పాతుద్షయం న గుణప్రావ కం అభ్సిదావిక విద్యానాం శాండల్వడహారా 

కీనాం" ఆయతనహీనవిద్యానాం చ సశ గుణహాంకర్య వ నంగాలత్ కపాక్కతి 
1 —- 

వయ సనూనగుణవిశి స్టో పాస్య కా పెక్ళం Eon దుణసా కహాతు నడభావాత్ ౬ ౬ రు య ap యావ శీ 

నీ 

ఇ > జి 
శ వాక్ 2 షన్ను శ్రా వివి్ప ఫ్ ఫి 

భల త్యాదిగుణవిళిష్ట్రన ట్రహాణః శాండిల వివిద్యో క్ష నక గుణవిశిష్ట్ర అ న్లాణశ మి. ఢి 

భజేన రూప భేదాణ్ సంభ్భ త్వాదీ నాం నోవసనండోర. అకు కాంగా 2% ో  శాచిడస్వ్య 
| [౬ (| లిం లి త 

న నంగ త్యాద్య చకా యే కస్మిన్ను ద్ద పరి" చరియస్త్వాదినంో పా స్తే డల న్ 
మచ 

న లీ నె ఘా వీరి; FED నాకి py వాం ర మీ జే 5 రి హా జ వక కా శ్రు త్వాద్యు? Ryd = తర్రాకన్యన్నప్ ద్రైవ్హాణి రు ట్రై న రుకుకు 12 ప్ర రు కారు 

వమీ$, సీళ్జాంశస్తు.=' పర్యానంభ్ళ తాని” ఇతి యాః సిర్వజంభ్ళ తిః పర్య నమృద్ధిక, యా 

చీ దివవమూతతాని ఇతి ద్యుణోక వ్వా ప్తి, తయో? నమాహోరః సంభ్భతిద్యు వ్వా వీ; 
నం! చ వ + 

తదపి నోవసంహ ర్రవ్యమ్. కుత$, అతశ్చ ఆత నీవ నామ్మో౭వ వ్యవస్థాపక స్తాన వారి 
G థి 

త్ర దధోయమికి విశేఘా డేవ, సాత్ సంభ్బ త్వా దిగుణవికిప్టము పాస నాంతరం స్త్ర 

వీదమ్ం 
య 



864 రత్న ప్రభాభూపి.తే, శాంకరబ్రహ్మనూ త్ర భామ్యే (అ. ౩ 

థోపాస్వత ప్రతి స్ట్ పరోవరీయసా ఏదిఖేదదర్శనాత్. తస్తాదీరర్య సం 
భృత్వాదినాం శొండిల్య వి ద్యాదిప(నువసంహార స్తితి. 

బతి చా(దశాధికరణమ్. 

సూ, పురుపవిద్యాయామివ 

చేతలేషూము నామ్నా నాల్, ౨౪, 

అన్తే తాండినాం వెంగినాం చ రవానం బాహాే వురుషవిజ్యా, లా ర్ల dU 
తత్త ప్రరుమో యజ్ఞః కల్పిత్క, తదీయమాయు స్తే థా విభజ్య సవన 
త్రయం కల్పితం, అశిశిషోదీని చ దీశూది భావేన కల్పితాన్సి అన్యే చ 

జల జ ® 5 a 

ధర్థాస్తత్య సమధిగతా ఆశీర్తం త్రేవ యోగాదయః, శై త్లీరీయశా అవీ 
వ గలవా పరో వలీయస్త్వాదితి తస్థాత్సంభ్ళ త్యాదిగు జవిళిష్టవి ద్యాంతర 

న్ ఇతి ద్వాదకా ధికరణమ్, 

౨౦, పురుషవిద్యాయాం, ఛాందోగ్యస్థాం విద్యామాహ-ఆ స్తీతి. 'ప్రురుపో 
వావ యజ్ఞ స్తస్య యాని చతుర్వింశతి వర్షాణి తత్సాతసన్సవనమభ యాని 
చతుళ్చ ఆ్వ్వరింశద్వ ర్షాణి త న్ధాధ్యందినం సవనమథ యాన్యష్టాచ త్వారింశద్వర్షాణిత త్త 
సీయం నవనిమితి (వ్రవీద్ధయ జ్ఞ సామ్యార్భం సవన్మ్తత్మయం కల్పితం 'సయదళిళిషతి 
యత్పిపానతి యన్న రమ తే తాన్యన్య దీక్షా అథ యదళశ్నాతి యత్పిబతి 
య ద్రమలే తా ఉఊవసద9 అభ యద్ధసతి యజ్ఞతతి యన్మైథునం చరతి తాని స్తుత 
శస్త్రాణి అధ యత్తపోదానాది సా దక్షీణా మరణమే వావభృథ; వస్వాదిరూ పా మే 
ప్రాణా ఇదం సవన్యత్రయం యావదాయురనుసంతను శే 'ఇత్యాశీః, “ఆడీ తమస్య చ్యుత నుసీ 
ప్రాణసంశితమసీ*తి మం శీర యప్తయోగక. పేడ శాధికళతవర్ష జీవిక్వం ఫలమితి దర్శి 
తం. సంశయార్థం శాఖాంతరంపపురుషవిద్యామాహ ___ తె తిీరీయ కా ఇతి. అక్ర విదు 

ఛూర్వత్రాసాధారణగణ ప్ర క్యభిజ్ఞానా భావాల్ సంభ త్యాదిగుణవిళిష్టవి ద్యా 
భేద ఉఊక్షక ఇహ శ్వనా ఛారణమరణా వభృ ధగుణవిశిష్ట్ర వు గషయజ్ఞ రూవెక్యవత్య 
భిజ్జానాద్వి 2 ్యక్యమితి (వత్యుదాహరణనంగ ల్యేదమాహ___ 

అ శ్రవూర్వవ మే విద్యా భే దాదువసం వార, సిర్ధాం తే త బృ దాదనుపనంహోర 
ఇతి ఫల భేద;. వైంగిరవా స్వే “పురుషో వావ యజ్ఞః" ఇతి పురుషవిద్యా శ్రూయ లే; 



పా. 3.1]. వురుషవిద్యాధికరణమ్. ౧౩.సూ, ౨౪. ౨ 865 

కంచిత్సురుష యజ్ఞం కల్పయంతి గనె నైవ నుం విదచుషో యజ్ఞ స్యాకాయజ 

న దావతీ తే లేనానువాశేన తత సంశయః, కివి వ క్రో ణ మాన నళ AY వ్ర ను, అ సంశయః కీమిత ౫, కాత 

లా మమలను ~ = గ మ ar Mn nt స ం 
పుచుమయడ్ధి స వ్ర ధరను ల్రంయ san నింప వాష్టిః రిం చొ నోవ 

సంహ_ర్తవ్వ్యా వత, పురుషయజ్ఞ తావి శోయూదుపసంవ క ప్రాప్తావాచ 

— - f 4 _ చా షు నె అడు న నా వాం యే టె నో పసంహూ_ర్పవాన్ట్రతి కస్తాతి 9 త ద్రూవపుత్యఫిజ్ఞానాఖె 

వాతి. త దాహో చార్వకః పురుష వి ద్యాయామి వతి. యక్షై కహోం శాక 

నాం తొండినాం నెంగినాం చ పృుఫుషవిదాషయామామాాూనం నెవ య్ అ a a 
మిత రేషోం తై _గ్రీరీయకాణామామ్నూా నమ వీ తేపూం హీతకవిలవ్ణ 
మేవ యజ్ఞనంపాదనం దృశ్య లె, పత్ని యజమాన వేద వేదిబర్హి రూ, 

సాజ్యపళర్యృత్వి గాద్యను క క్ర మణాత్. యదవి సవనసం పాదనం కదక్రీతక 

విలమీణ మేవ “యత్వాయం _పొాతర్మధ్వందినం చ తాని సవనానీితై 

యదవీ కించిన నర ణావభృథ త్యావె సామాన్యం తదవ్యల్చ్పయస్తా వచ్చూ 

Gro 

ఇవా: 

మో యజ జ్ఞ నేతి షష్ట్యోస్సా కూ నాధికర ణ్య వై వె యధీకరణ్యానిశ్చయా కృంశయమూహ-_-- 

9 త్రై శి. అప సఎవహారానుపనంహారావవ ఫలం పూర్వ త్రాసా ధారణనసణ ప్ప త్యళ్ళి 

॥ న్యా శ్ అ 3 మ భా వాొత్ సంభ్భశ్నాడా' విద ద ఉక్త, ఇపహత్వసాథధారణమరణా వ్సనగు విశిష్ట స్ 
జర స అరు న్ా డా లో అధ్య ఆయే వాయ పురుషయజ్ఞ రూపవెక్యవ కు కృిజ్టై నాళ వదె న్చీకన్టమిలి (వత్యుదాహర గావ వాలాను 

రాధాంకయ తి--నోవసంవా రవ్యా ఇతి. “కనే సవం విదుపో యజ్ఞ స్యాతా యజమాన 
(0) నం! a. జా 2 ] 

కృ) ధ్రానత్నీ శరీరమిధ మురో వేదిర్హో మాని బర్జి శ్వేదళ్ళిఖా హాదయం యూవః కామ 
mp — co రై గ్! 

ఆజ్యం మన్వుః పశు స్తపో౭గ్ని రమశ్శమయితా దత్నీణా వాస్థ్ తా ప్రాణ ఉద్దాతా 

x 1 మాం కుర న్స కా రారా జ నం న్్ ఇ చమరధ్యర్యురా నో బ్రతి బహుతరధర్య వై లకణ్యాన్న హైవైక్యప్రశ ఫిక్జత్యర్థ 8 

దః కుశ ముని? శమముతా దమో దకీ శశ త్సన్వ్యయం. కించ శా ఛాందోగ్య (తధా 

నిధకాయుషి సవనత్వకల్ప నా, అత, తు సాయంకాలాదానితి వెరూవ్యృమాహ-- 

యదపీ గి, 'యన రణం తదవళ్ళ్చథో యద్ర, మలే తదువనది ఇతి తిత్తిషశ్రుతే " 

సారూవ్యమవీ న భాతీత్యతఅహ---యదపి కిందివితి. ౫జో ష్ట్ర యోశ్చతుష్పా త్త 

క జ cnt కో న్ a em ౧ 
త ఆగీవ రంత పృయోగాద యో ధర్హాశ్చ ర్రాాయం ల; తె త్రిరీయేఒపి తు నవం 

విదుఫో యజ్ఞ స్యాత్తా' ఇత్యాది; కశ్రేః తర గ్రోకాః పుకుషయజ్ఞ సృ ధర్థాన్తె సిరీయశే 

బస్ ఇప్యువసంహా రృవ్యా9, ఉత నేతి ne 

సీద్ధాంకస్తు---పురువవిద్యాయా మిన యథా వైంగిళాం పురుషవిదెా స్రయాం ప్రురుషనీ 
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పనంహార్హవ్యా ఇతి వూర్వః హమ్ 



జ 4 జీ 866 రత్న వ భాభూపి శే, కాంకరబ్రహసూత్ర భామ్యే [అ. 3. 

యసా వైలతణ్యనాఖిభూయమానం న ప్రత్యభిజ్ఞావనతేమమ్. న చ 

లె త్లరీయే వురుపస్వ యజ్ఞ త్వం శ్రూయతే విదుపో యజ్ఞ న్యేతి పొ 

నైవై తే సమానాధికర ణే వష్ట్య్యా విద్యానేవ యో యజ్ఞ స్హస్యేతి. న 

యూ మజ్జ స్పస్వెల్ భవత పా పురుషస్య ముఖోు యజ్ఞ ౦బంథః, 

జి రాం దెం 6 చ ~ 5 rw షే, సతాగాం చ గతి ముఖ్యబ వార ఆ శృయితవో్వో న ఖెక్త ఆజ 

యజమాన ఐతిచ యజమానత్వం స్పుకుషన్వ నిర్చ్రువ౯ వై ధిక ర ణ్య 

యోకైక్యం శుకం, ఆక్క తు భేవ ఇతి వై రూస్యాంళరమావాననేతి, 
వతినాగయెన సామానాదధికరణనం దహోంతోన తకథతాలం వ నసీచెక్ళ ము స హై శం bre నివ సిజ్జక్య 

దు 

కనె (వ రా క్ట హానత౦బిరో | రేకనై కవ యజ్ఞ వ్యయ జమానత్వవిరి థా 

కాం ఇంద ఆకె ఆచ, we Ag బీ < < నా 
దాత్తవివో యూ యజ చ్ సిద్ధ స్త సి? లె చెయభధికర౭ స్రమెవ యుక్తం కించ విద్వ 

స్పా దిక్ళర 9. కించ సత్భాదిభ్యో “నానన ఏ వాత కేచయాిదితి నన్నా నసముక్వ్యా 

“స వె నసరక1మిదం జగ దిత్నవం త “భూ “వ వ సమె పర్వ 0 జె ల్య్మ్వం మాత్మొనం ERS భుూమో న మృుత్యుమువ 

యాలి విద్వాని39 నన్నా గ్రననా ధ్యామాత విద్యాం కు రసాత్ పాజావ త్యానువానే 

ఉపవిశాగనంకరానువాశే "తనె స్ట్వం నిదుష* ఇకునికాతవి దాంనువాదేన వ శంసార 

ల్ ఎ శ లి అల్లో ఆర్ ' ల్వన త చే షకయా యజ్ఞసఎవల్డి? శ్రీయ ఆల్క ఫలే క్యశ్తుకేః ఛందో గానాం తు 

యజ్ఞ క్వేన కల్పిత9, త దీయమాయు స్తే ధా విభజ్య సవన ల్వేన కల్పితమ్స్ ఆళిళిషాదీని 

చ దీక్షాదిభా వేన కల్పితాని; తేకరేషోం తై త్తికయకాణాం పురుషవిద్యాయాం 
సవన త్వౌదీ నామ నామ్నా నాల్ అహాం హీ పురుషనిద్యాయా పురుషసంబంధియజో 

ణు 
| al డను క్రాంకకి పల్నీయజిమాన వేవవేదిబర్తి ర్యూ సొదికం చానొక్రాంతమ్. యత్తు మరణావ 

భృథగుఇస్య వై సకస్మిప్పత్యణజ్ఞావకత్వమవాది, కన్న; బహుగుణ భవే వనకన్య వళ్యే 

భిజ్ఞావక త్వాయో గాత్ . అతో విజి క్యా ఫ్" వాన్ తృవనంసహా ర్తవ్యా ఇలి సీద్లమ్. 



పా, 3.] ప థాద్యధిక రణమ్. ౧౮. నూ. ౨౫%, 867 

ససన్నా $ సామాతే విద్యాం పుర స్తాదువదిశ్వానంతరం తనై సవం విచూషో 

లు చీ 3 n వు న ప న గదాం ( — యజ్ఞ న్య త్య్యాద్యనుక, ౯౭౦ పకంతే పూర్వ ఇపుఎవై స ఆమ్నా యా 

న టై స్వతం త్రీ, బతి ప్రృతమః. ర థానైక మున ఫలముభ యోరవ్వనువాక 

యోరుషలభామహా * బ్రవాణొ మహీమానమాష్నో తితి. ఇతేేషూం 
- ౬ సమ! యా రొ? గ యాం 9 దరు rE nn నాఆ 
త్వనన్వ సిం ప్రసుషదిదా రా షష యః ఆయుర భివృద్ధిఫ ల స ఏవే 

“సృహ పోడళ వర్ష కృతం జీవతి యవవం వేచెితి సమభీ వ్యాహా రాతి . 

తస్తాచ్యాఖాంత రాధ తానాం వుకముషవి'ధ్యాధ రాణామా ఏర ంతాదీనామ 
(UU 

న తిరియేకే. 
ఆజా 

“Ho త 
నం 

౨౫. వేధాదృర్ద భేదాల్ . చేవతామఖిచారకర్తా ప్రార్థయ లే--- సర్వమితి, స్తాం 

'జీవలే మద్రిపేక నర్వమంగం ప్ర విధ్య విదారయ విశేషకశ్చ  వృాదయం భింధి-విశే 

హతో ధమనీః సీరా9 ఏ తోట వృంజయ శ్ర శిరశ్చాఫితో నాశయ, నీవం తి, థా 

వివృక్ష్తో విని ప్ర భవతు మొ శశ్రురిత్య 

ల య 

హా చేవ నసపితక యజ 9 తత్సలం చ వృనువ 
ది యట 

ద 
థి 

నిర్వ ర్తయు త్యర్థ 9. డై ఎక వాః శ్వ తాళ య స్యేంద న్య సత్వం వారిక మలోవ 

పూర్వం యథా పురుషయజ్ఞ స్యాత్తవిద్యాసన్ని భాశాల్ త్న సత్వము తథా 

నో వశ + a కన Ss ర చ ళు అ 

నుం ్రా,ణాం కర్తణాం చ తత్రదిషద” సన్ని ఛా నా త్తశ్వెవతషిమ స్తీ gd దృ హ్రైంతసంగ 

ఆగి 
ట్ర్యోదమా హా 

a నీ rn లద ఇ 

అత్ర పూర్వవ మె నుంత్రాదీనాం వి ద్యావి శేష కనో నసంపోర?, సిద్ధం 

నువషసంహార ఇతి పలేదక$, అఢర్యణి క నామువనివ దారం భే సర్వం పవ్రవిధ్య 



868 రత్న ప్ర వ ఛాభూవి శే, శాంకర బ్రహనూ త్ర భామే [అ. 5. 

ప్రత్యాడిః. వాజసనేయినాం తూపనివదారంఖ వ వవక్ష్భృశూూహాణం 

పథ తే “'దెవాహానై. సత్రం నిషెదురిత్యాది. కాసత కినామప్యగ్నిష్టోమ 

బ్రాహ్మణం "బ్రహ వా అగ్నిస్టోమో బ్రహావ తదహర్చ్రహృలైవ తే 

బ్రహ్మోపయంతి లెఒమృతత్యమాప్వు వంతి యవతదవారుషయంతితి, 

కిమిమే సౌర పవి భ్యత్యాద యో మంత్రాః వృవత్ర్యాదిని చ కర్తాణి 

యేరన్ని తి మీమాంసా 
గ 

విద్వ్యానూవస సం కం యేద౯ా కీం వా నోవనం 

మం విద్యాన్వెతి. 

సమావే పాఠాన్. 

1౯ 

i 

వూ 

లో GD 

మాహా, ౦ తావన్నః ప్రతభాతి, ఉవసంవోరవ 

కుతః, విడ్యావు , భానానాముపనిషద్దం థానాం 

న న్వెషోం వి ద్యాక్టతయా విధానం నోవలభఖామహే బా, బాధథం, అనువ 

లభ మావాఅపి కనుమా సామే టా సన్ని ధిసామన్ట్యాత్ , న హా 

సన్ని ధైరర్టవ ప సంభవ వత్యక నాద సావనా శ్ర శయితుం యుక్తః, నను 

నైబాం వుంతాణాం వి ని ద్యావిషయం కించి త్చామర్హ ధం వశ్వామ కథం 

చ్ వ్రనన్ష్వాదిని క ర్హాణ వ్ర్నా వల్లే ర్థల్వెనైవ వినీయుకాని సంతి ప. 

(a 

ట్ 

నంశయమాహ-__-కిమితి. ఫలం ఫూర్వపల్. నను తేషాం "శేవ ల్వే మానాఫావాన్నోప 

నంహోర ఇతి శంక తేన న్వేహెమితి, మంత్రాదయ స్త త్తడిష ద్యాఢేష భూ తాః ఫలవద్విచ్యా 

న్ని హిత త్వా త్రై శ్తిరీయకగ శ పురుషయజ్ఞ వదితి సమాధ లే బాఢమిళి. తథాచ దృషైం 

సంగతి; సద్దాంతవ వె సన్ని ధివైయర్ధి నం చాధకమాహ=_న కీఅ త్రి, ఆఫలమంశ్రా 

వేవాం ఫలవ వ్యేషత్వబోధనం నన్ని కైరర్థ ప _త్త్ వం తత్సంభ వే సత్యక స్థాదర్ద కరాన్య తే 

నాసొ న సమ్నిధిరాశృయితుం న హి యు ¥ ఇత్యర్భ 8. నవ్ పొరే త్వకస్థాజైతుం వినా2 

సా ర్భినా శ్ యితుం న హి యుక్త ఇత్యర్లః, ను మంత్రాణాం విద్యెసమవేతార్డ షత 
రథ 

ప్రశాశనసామేక్థ్యాభా నాన్న విద్యాశేషళ్వమితి శంక కేనన్నిశి. ఫురస్తామువసదాం 
పృవశ్డె గః ప్రభరంతీలి వాక్యేన వవర్ద వన్య (క్ర తుశేషక్వం శ్రుతం, అస్ని ప్లోమా చేశ్చ 

హృదయం వుృవిధ్య ఇక్యాదయో మంత్రాః వరఠితాక. కాణ్వావామువనివదాదౌ 

బర (బాహణం వరిళము తత కమేలే 
౧ TU Us 
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నాన్ని వతివద్యెమహితి. నష దోవమ్మ నామర్థ్యం తౌవన నృంతాణాం 

విద్యావిషయమవీ కంచిచ్చక స్థం క ల్పయితుం, హృదయాదినంకీ ర్ రనాత్ . 

హృదయాదిని హా ప్రాయేణా పాస నేష్యూయతనాదిభా వేనొవదిష్టాని 
> చ వ ప విభాష తవంజాతీయకానాం మం తాగా తద్దె Nee హృదయం వి ధ్వేతే ంజాలయ నాం త్త 
wt ఇ న్. ఇగ ప్ల re _ రా 
నాం లు. దృష్ర్రశ ఎపాన నెవ్యవి మంత విని 

"రనవాగ; భూః పృవద్యే౬మునామునాము నే” త్వేవమాదిః. త థ్రా డవ 

న్రాష్టదీగాం పద రృణొనుక్ళ క్రా లవ బనియు-కానాం సతామవిగుద్దో వద్యాసు 
నిని ఇరూనో వాజి పే రుయ చవ బృహన్బతి తిసవ న్యు తె లేవ వం పోసే ట్రావ 

త్ర శ్ర ద్వాశ్యేన న్వ చ్లా ద్యర్థ తర్పమతో న ఎ ద్యార్ధత్వమి త్యాహ--కథం వేలి, మంత్రా ణా'ం 

(0 

విద్యానమ వేశవ్భాదయనా జ్యాది ప వ, కా శకత్వమ స్పేక్యాహనై న ఇతి. ఉపా స్టీవం 

మం శ్రవ్య యోగ "కావి నద్భష్ట ఇళ్యత అహ---దృష్టశ్చేతి. పుత్రస్య చెడ్దాయు 
ష్టం దో గే తై బ్రైలోక్యన్య కోళ ల్వేనో పా స్తిరుకా, త్ర పితురయం ప్రార్ధనా 
మంద్ర: కర్రాము నేర పుత ర్రన్ళ త్రి లి ర్నామ గ్భప్హితి ఆమయు'నా పుల్వణ నహాభూారి 

త్రీమం లోకవాయుం లోకం చవ (వృవజ్ళి న మే పుత్ త్రవియాగస్సా న్రదిక్యర్థకి, త క్తదాషకే 
నాన్య త్ర వినియు-కానామపీ కర్త ణాం సన్నిధినా విద్యాను వినియోనో న వకుద్ధ్యక 
ఇత్య త, వ్ర దృహాంకమా హా వాజపేయబతి, ' బ్రహవర్చసకా మో బన స్పతెస విన 

య చే శ్ర తి వా “కేన ణి ద్రైవావర్చనఫలశే లే వినియుు _కృస్యాప్ బృహాన్న తినవన “వాజపేయే 

"నేష్ట్వా బృహన్చతిన వేన శేతే! తి వాజ సయ్య కరణస్థ వాక్యేన వాజెపీయోం శ్తరాంగ 

తయా వినియోగ వదవిరో ధఇతృర్థ3, యద్య శే సై నేన వాక్యేన (వ (వక ణాంతరస్థ బ్భృవా స్పతి 

సవస్య వ్రత్యభిజ్ఞైానమంగత్వవిధానం చ కర్తుమయు క్షం వాక్య భేద సంగాడతో 

మా సాగ్నివో త్ర చ దత్ కర్థాంతీర మేవ బృవాస్పతినవాఖ్యమంగళయా విధీయత ఇతి న 
వినియు క్ర న్య ఏని మోన ఇతి భట్టగురుకం త్ర ద్వయ సీద్ధం, తథాప్ యథా నిత్యాస్ని 

నో త్ర (త స్యాశ్వ మేధ వ, వ కర సో వాగ్యతసై సతాం రాతి త్రిమస్నిహొ సహో తం జుహూోల్పీల్రి 

నామ్నా వ వృత్యఖిజ్షా, య ఖ"వాదర్శవూర్డ్య మానవికృతిభూవగృ వా మేథీ ్రిస్థాజ్యభాశా 
యజతీ కేక ల వాశ్యే క్ర కృతిస్థాజ్యభానయో3 . వదేన ద్రశ్యభిజ్ఞా న వాక్యేన 
విధానం తణా 2. త్రాపీ బ్యహేన్పతిస్వవచేన (వశ్యభిక్టైాయాం వా క్యే నాంగతయా 

నిధానం కింనస్యాల్, నచ సాధ్యభా వార్థ విధాయ కా ఖా ఖా్యాతపరతం త్ర, త్ర త్వానాష్షను 

'సర్వం వ్రవిధ్య ఇత్యాదయో మంత్రాః వవర్ష్యాదిని చ కరాణి వద్యానూ హావనం 

హీ యేరన్, న వేతి సంచెహేే ఉపసనం, హి ప్రాయేరన్నితి వూర్వః పక్షం, సీద్ధాంకస్తు.. న్, , 
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తే 5 

_ ఎ సేం ర టో ం 3 ల ద h నా రు న ₹వతొ (పప త్తి, న హేస్యషాం విద్బాభిస మ రా "కా ఫం ంచి 

వేయ తు బృహాన్పతీసవస్య స్పష్టం వినియో గాంతకం “వాజ 
వాన్ 

వ కాళనసామగ గ్ధం పురో జూశా సాదన ద్రకా శనసానమర్థ ట్రం చ లింగం కల్పయితాష్ట 

శ్రవికల్పనయోన యత్ర, కృక్స ్నమంక్ర త వినియోగబోధచే ద్వాభ్యాం లింగశు శృతిభ్యాం 

పవ భా చేన శ్ర క్యేకద్యవహికక్లొప్హలింనుద్దుకృల త్వాల్, నచ సామర్గ గం న కల్పన్ది 

మితి వాచం, ఆనమర్త స్గు వినియాగాయో గాల్, అకవవగంగావదన్న తీరబోధవిని యోగే లి థి నీ ట్ర 
లల యాం సరు గ న Mr జ జ్. జో లక్షణానూవ నె మర్ణ నం కల్ప గి అ, తథా వాశ్చాన ప్రకరణం శ భం యథా సోమ వ కర 

కామ్నా తప్వాద కోవస దాం ' ద్వాదళాహీన స్యేతి వాక్కే నాహీ నాంగత్వబోధకేన (వృకర 

ణప్హా వ్హఫోమాంగక్వ బా ధాదుక్కర కవ ధానస్యాం గా కాంకోరూవం' ప్ర కరణంత స్యాంగ 

(వ, ఛాన వాక్ష్యైక వాక్య తాసామర్ధ శ్ర శుతిభిః కల్ప స్యమానాఖీ? స్వార్థ వినియోగ సృమితెా 

గ 

వ్యవధా నే నాంగసామర్థ స్ శ్రుత్యో ర్హ కూ కల్పనీయతయా అవ్యవధానేన క్ల ప్ర 

నాక్నాద్దుర్చల క్వాల్. కథా (వకరణేశ సన్నిధిర్భాధ్యః. యథా వ 

కోశ తదుతర్ణ తాఖి శే షేచనేయాఖిస్టరోమయాన విశేషనన్ని ధి పాఠ ప్రా ప్ప ౦ శున్నే పాఖ్యా 

నా దేరభి ఉచనేయ శేష షక్ష్టం బాధి త్వా కృశ్స రాజిసూ య శేవశ్వరూ ఫాజిళం సన్ని భే; 

వకరణాదికల్పనే క్ పవ కరణాద్దుక్భల కారల్. తథా నన్నిధినా సమాష్యా 

బాధ్యతే. తథాహి పౌరో డశికనసమాఖ్యాశే కాండే అగ్నే యపురో డాశాదెకర ణాం 

కృమేణ మంత్రా ఆమ్నా తా న్స దధివయోరూవసా న్నాయ్యనన్ని ఛా “శుంధధ్వం 

చై_వ్యాయ కరణ ఇతి మంత్ర ఆమ్నా త కత సమాఖ్యాబ లే నాస్య నుంత్తన్య 

)రో డాళ పా శ్ర శుంధన శేషత్వ్వం ప్రాక్తం సర్నిధినా చాధిత్వా సావ్నాయ్య పా శ్ర, 

౨ంధన శేషత్వమా పాద్య లే. పురో డాశసంబంధి కాండం పారోడాళికమితి పౌర షేయ 

మాఖ్యాయా3 కాం డాంతర్ణ కమం క్రస్య పురో డాశనంబంధ సామాన్యబోధక ల్వేఒవీ 

"శేష శేషిఫావరూ వవినియోగబోధళ ల్వే సన్ని ఛ్యాద్య పేతు ల్వేన దుర్చలత్వాదితి, నవం 
విరో భే సతి శ్రులిర్చాధి కైన సమాఖ్యా చా న్థవ మధ్యస్థా నాం తు చతుర్ణాం పూర్వ 
బాధ్గక్టం వర బౌధకత్వం వేలి (శ్రుతి లింగసూత్రార్థ 8. కస్వార్థింగాది నాఒన్యత్ర విని 

యు-కా సాం మంత్రాశాం దుర్చలసన్నిధినా న నిద్యాను వినియోగ ఇతి సిద్ధం---త థా 

కర్త తామి తి, కర జాం విద్యోపవకారక శే ల్వ తాభిన్స మై కఫల లే అష చ మానరో కించిన్నా 

వి ద్యాంగత్వమ్; చవగ్యావికర్థణాం చ సన్ని భేర్చలీయసా శ్రుత్యాదినా జ్యోతిష్టో 

నూడౌ వినియుక్తానాం న విద్యాశేవషత్వమితి భావః, 
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చేయే నెష్ట్వా బృహస్పతిసవేన యజేలేతి అపీవైళకోఒయం ప్రవక్ట్యుస్ప 

కృదుత్చన్నో బలీయసా వమాణినాన్య త్ర, వినియుకో న దుర్చల 

పృమా ణేనాన్య, త్రౌపి వినియో గమర్హ తి, అగృహ్యమాణవి కేస తే 

కా పృమాణయోాశేత దేవం స్యాత్, నతు బలవదబలయోః ప్రమా 

ణయోర గృహ మాణవి శవ తా సంభవతి, బలవదబలవ తావిశేహోచేవ. 

తస్తాదెవంజాలియ కానాం మం, త్రాణాం కరకాం వాన సన్ని ధథిబాఠ 

మారణ విద్యా శహతగమా ౦కతవ్యం, అరణ్యానువచన త్వాదిధర్మ 

సామాన్యాత్తు సన్నీ ధిపాఠ వత్ సంతోోష్టవ్యమ్. 

ప్రత చతుర్ణశా ధిక రణమి. 

సూ హోనౌొ తూపాయనళబ శెషత్వాల్ 

ందస్తు సత్ఫుపగానవ _త్తిదు క్రమ. ౨౬. 

క "ఆశ (ఇవ రోమాణి విధూయ పావం 

కముచర్న న రివముక్నత రుముచ్య ధూ త్వా శ రరవమకృతం 

పాలో కముఖిసంభ వామి తి. తథాథర్వణి కానాం “తథా 

తా 

On J 
వో 

యి నన య షా ఇర కా wy జొ 

ర్భం- నను తర వే ధాది వా క్యానామువనిషద్భెస్సహ వాఠన్య కా 

రి తస్తాద్వే ధాదిమం త్ర కర్మణాం విద్యాస్వనుపసంహార ఇతి 

ఇతి చతుర్హ శా ధికరణమ్, 

౨౬, హానా తు. యథా౭శోఏప రజోయుడ్తాని జీర్ణరోమాణి త్యక్త్వా నిర్భలో 

భవతి తథాఒహమసీ పావం విధూయ కృ ళాళత్తా సిర్మలకృత చిత్తస్బక్ యథా వా 

యథా పూర్వం నిద్యానన్ని భ' శ్రుతస్యాపి మంత్రా దేర్విద్యాయామనా పశ్య 

కత్వాల్ అనుపసంహార ఉక్తః, తథా కరచిత్ వోనసన్ని ధా శుక స్యాఫ్యు పాదానస్య 

ఆంత రేణాప్యు పాదానం తూంస్టీం వాననంభవేనానావశ్యక తాల్ ఆనువనంహార ఇతి 

దృష్టాంతసంగ త్యేదమా హా 
(ou) 

అత్ర వూర్వవమే విద్యాస్తుత్ ప్రకర్దూసిద్ధి, సిద్ధాంశే తు ఉ పాదానస్యాత్రోప 

110 



974 రత్న ప, వ భాభూషి తే శొంకర బ్రహనూత్రభామ్యే [అ.౩. 

విద్వాన్పుణ్య పా వే విధూయ నిరంజనః వరమం సామ్యుముపై తీతి, 

తథా శాటార్టియనినః వఠంతి తస్య వు ప్రా దాయమువయంతి సుహృ 

దస్సాద్ధుకృ ఆస్వాం ద్విషంతః పాప పకృత్యా మితి. త శై వకౌటతకినః 'తత్సు 

కృతదుష్కృ టి విధూను లె తస్య ప్రి, యాం జ్ఞాతయస్సుక స తముపయంత్యు 

వ్రీయా దుష్కృత మితి, గవ కిచి ఏ త్చుకృుతదుప్క్టత యోర్హానం 

శూమతే కషచి_త్రయా రెవ విభా7గాన. వ్ వ్ర మైన ప్రియైన్ పాయనం 

కచిత్తూభయమవి పోనముపాయనం చ. తద్యత్రొ తవోభయం శ్రూయతే 

తత్ర తావత్ న కించిద్వ క్షవ్వమ_న్స్ య తావ్వుపాయన మేవ న్టూ పోయే 

న జనం తతా త్రాస్యర్థా దెవ వోనం సన్ని వతత్య నై నం య యో; సున తే 

దుష్కృుత యోరు వేయమూన యోశావళ్యక త్వా తదా నన్వ, య తే 
GU =p 

తు పోనమేవ శ్రూయతే న తూపాయనం తతో పాయనం సన్ని వలేజ చా 

న వెత విచికిక్సాయాను త్ర న్ వణాదసన్నీ పాత; నిద్వాంతేరగ్ గోవ లాచ్చ 

త్యక్త్వా డేహాఫీ మానాన్లు క్షన్ఫ న్నక్ళళం హటస్థ ట్రై హ్యోక్యకం భగీకం ఆభి ప్ప త్వర న 

సంధ వామాత్యగ్థః: యథా నద్యస్స ముద్ర, ౦ తా నా గ రూపే త్వజంతి కథా విద్యా 

en నిత్యర్థ్య$ నిరంజనళ్ళుద్ధ సామ్యం దహ, క. లి నృ విదుష దాయం ధనం, 

కేన ఏద్భాబ లేన సుకృతదుష్క తే త్య జతీళ్వర్గ తృర్టి ఉ పాయనం _్కవాణం తస్య 

త్యానఫ్రూర్వకత్వాత్ , అక్క క్షయార్డ నాణాల. త్త్యానోజర్ధాదో మాలి. యక 

తు త్యాగ వీవ శ్రుకః తత హానో పాయనయో3౩ నపహాఖావస్యావళ్యక త్వా నావళ్య 
క త్వాఖ్యాం సంశయమాహాయ క్ర, త్వితి, అక్ర పూర్వవమే శ్రుత్మివుక ర్షా సిద్ది? 

సిధాంశే తు తల్సిద్ధింతి ఫలం. యి తాం డ్యాథ ఫణ శ్రుత్యోన్ని ల్లు ఆవిద్యోర్డ అః 
శారు నే అభ కర్మహానమేవ శ్తుళం నోపొయనం తథాపి కాషితకి శ్రుత వర్యంకస్థనగణ బ్రిన్ల 

విద్యాయా ము పాయనం శ్రుతమత్రొ వసంహ రృవ్యమి త్యాశంక్య విద్యా భేదాన్నోప 
నంహోర ఇత్నావహా -ావి తరలి, ఆ నం ఇ తస్బహ దాం శేలి. కించ యథా మంత, కర్మణామనావళ్యక త్వా 

నంహారాద్విద్యాస్తుతి ప, కర్ష సీద్ధిః ఇతి ఫల బేదం అత శాట్యాయనిన$ పఠంతి “తస్య 

పుత్రా దాయమువయంలి సువ్భాదః సాభుక్ళ త్వాం ద్వ్పిషంత$ పొవక్ళ తామ” ఇతి; 

తొండినస్తు “అశ్వ ఇవ రోమాణి విధాయ పావ్” ఇ త్యాద్యామనంతి; తథాథర్వ 

ణికాః “కథా వి ద్వాన్పు ణ్య పాపే విధూయ'ి ఇ త్యాద్యామనంతి, తత్ర శాట్యాయ 

న్నిశ్రుతే " పుణ్య పాఫయోరు పాదానమా త్రం శతమ్. కచ్చ త్యాగం వినా న నంభ్గవలి 
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శాఖాంతరీయ శో శ్రృవణస్వ,. అవి చాత క్ట _రృృకంసుకృత దువ్మ్భుత యో రానం 

పరక_ర్హ్భకం తూపాయనం తయార రసత్యావళ్యక భావే కథం వోనేనో 

పాయనమాత, వేత, తస్తాద సన్ని పాత వోనావ్రపాయన స్యెత్వస్యాం 

పామై పఠతి, హోనావితి. వోన్" తక స్యాం శేవలాయామవి శ్రరాయ 

మాణాయాముపాయనం సన్నిపతితుమర్హతి కచ్చేవక్నాలి , వోనశబ్ద 

శెపో వ్యు పాయనకో బ్రస్సమధిగతేః క కాహితకిరహా స్య తస్తాదన్వ తే కవల 

హోనళ్ బ్బ శ్రావణ చౌఒవ్యువె పాయనానువృ శ్రీః. యదుక్షమ 

గోచర కచ్వదనావశ్యక తాషచ్చ్బానన్ని పాత వ్రాత. త 

న్యవస్లో కిర్భద శయం కి నవత  శుతమన్ష్న నినీఢే సి పనా (యం కించిద ప్, క్స్ తమ ఏకే, మెర్టిత 

నరహా వోనముపాయనం వాఒనుస్పై స్టేయ లైన సంకీ ర్వ తె, విద్య్యాస్తు 

త్యర్థం తన యోస్పంక ర్త రన మి ట్ఞేం వుహో జాగ” విదొన్టి య _తృతస్బృమర్ధ్య్వా 

దస్య విచువ।॥ సుకృతదుష్కృృ కే సంసార కార ఇభూ లే విధూయేళలే, చే 
రా 

చాస్య సుహృత్సు క్వ్షషత్సు చ నివి*ఇలే కరి, స్తుత్య చాన్ని౯ 

లో 

అ 
౨ 

వి వోనక్రు తావుపాయనానువృ త్తిం ఎనన్టలే స్తుతి వ్రకర్ణ 

వ్ 

సంక న్ 

వాం ల్ 
నే వోనానంతర ఖ విల్వెన్ పాయనన్వ Sr 

ద్విద్యాన్వనువసంహార ఉక్తః తథా వనైరుపాదానం నిగావి పోనసంళ వేనో పాదాన 

ఇ ఎన 06వ న EIN చ్ వ యు అ 
సానా వశ్చక ఆన్న ప్రాపింతి దృష్టైాంతసంగ త్యా పౌ కూ సిధ్ధాంతయతి వోనా 

౧A = న య ల “క్. భా... = ద ఫో TOA అగా గాదు ' 

త్ర(తాన్టది సా ఈ పొయసశ బ్దస్య వేష తాషల్ చ్ నశ్షబనా కుక్షి త ౮ ష్షదితి సూ త్రార్డః 

/ చే | కు ఇక 5 [మ ధు గ se చ న 3 
ఆఅశ్వర్ మద్భృష్రాం రన విధూకయోః పుణ్య నావయో!8 వరశ్రావస్థాననా బత ఆార్పిత్ప కై 

రుపాదానం వాచ్చమితి భావః విద్యా భేజే. గుణానువనంహార ఇతి వ్యవస్థానుష్థాన 

విషయా న ్సస్తులివి షయు త్యాహ తదు చ్యత ఇతి. మన్య లే నత్త కార “ఇక్యర్ణ్థః 

నను సుకనోనారవాచేనాపి స్తుతిసిదా క్మర్థ్ ము పొయ నార్భ బాద ఆనీయలే తఆతావహా_ 

WU ఢి లాం న్ © 

స్తుతి ప్రకర్ష లాభాయేతి, నన్వోర్భ వాదన స్య విసీనా సంబంధః పనీ ద్ధో నార్థవాదాంక 

ఇతి పుణ్యపావత్యాగ అవీవ్యలే, యత్ర తు ఆాం డ్యాథర్వణవాక్యద్వయే పుణ్య పాప 

త్యాగమాత్తం శ్రుకమ్స్ శృశ్ర త్య క్త యోరుపాదానమనృ త్ర శ్రుళమ్ ఆత్ర వనంవా 

రవం న FE సక, Et పూర్వ? వత్? సీద్రాంశన్తు--సౌ త తుశబ్దః (కెవల్య 
య —0 UP ఏ (aia ౮ 

వావీ. కథా చ శేవలవినా శ్రుతాయాం సత్యాం తత్ర పా వానమువనంహ ర్తవ్యమ్, 

కత, ఉపాయనళబ్దశేషత్వాల్ “కల్ సుకృతదుష్క్టృలె నిధూనులే తస్య వ్రీయా 



876... రత్నవ్రభాభూషల్తే శాంకర బ్రవానూత్రభాప్యే [అ. క. 

భాయ, ద్రనీద్ధా చార్భబాదాంతశా పే కా అర్ధ వాదాంతర ప్రవృ త్హిః 
'పకవింశథో వా ఇతో ఒసా వాదిత్యివ త్వేవమాదిషు. కథం పామోక 
వింథ తా ఆదిత్యన్యాభిధీ యేత అన సత్యమా ణే-ర్టవాదాంత రే “ద్యాదళ 
మాసాః వంచర్తవస్త్రయ ఇమే లోశా అసావాదిత్య ఏకవింళఃం త్వె 

ఇ ' తిష్టుభౌాభవతనే ఆాధయేల్వేనమాదిషువాటబే తస్తక్, తథా తష్టుభాభ వత స్స్పెందియ గయ త్య షం 
ణం 4 : a గ్ అద ర చం రద = బా 
హ్యపి వంద్రియం రృష్టు * త్యవమాద్యర్గవాదాంత రా రు యె దృశస్ది 

వై 

వర్ణ క సషచ్వాన్యోపాయన వాదస్వ కథ నమన్యదీయే సుకృత 
దుమ్మృలే అనెరభ్యువేయేతే ఇతి నాతివాఖిని వేష్టవ్యమ్. ఉ పాయన 

సిధా వేతి ఇతో భూలాకాదిత్యర్థ:. ామంతళిశిరయో మై క్యా 
త్పంచ ర్త వః, యజ్ఞ న్య పుదషరూవకల్పనాయాం సేంద్రియ త్వాయ తిన్సుఫా భవత 

హా వ త్త వ న్ ఇత్యుక్తం బప ఏంచటబావాణేే తత శస్రుభళ్ళందోమా త్ర త్వాక్కమిం ద్రియత్వ Uy 
కల్పే త్య కాంకైయాం యజుర్వాక్ళం సంబంద్ల సీతే ఇక్యర్థః, నన్వమూ ర్త యో, 
పుణ్య పొపయోరు పా దెనస్యాసంధ వాదనువనంహార ఇళ్యక అహా వి ద్యాస్తుత్యర్థ త్వా 
చ్చాతి. విన్వన్నిష్థ దారా రేక యో; ఫలం వలే స్రావ్ను వంతి విద్యాసామర్థ్యాదిత్యు పాయన 
వదేనో చ్యతఇత్య 

దితి వేశ్, న, 

ఫలం తథా ల్రైతి వాచ్యం, యన్య ఫలముద్దిశ్య యత్క_ర్మ విహితం తత్ర తస్య ఫల 
మితి న్యాయేన పేల్యూాణాం తృవ్యళ్డే శే క్టుతక ర్థణో వ్యధికరణఫల క్వే౭_కి విదుష; 
శర్మ శా లేఒనుద్దిష్ట ల్వన వ్యథికరణఫలత్వాయోగాల్, కించ విదుపో చేసా పారే కర 
గేఒసత్వాల్ యావజ్జీవం విద్వ ల్సే వకన్య తద్ద్వైషిణో వాన ఫలం స్యాదిత్యత 
హా---నాతీవాఖిని వేష్ణవ్యమితి, విద్వ ల్సే వా జ్వేషాఖ్యాం విన్వన్ని వ్యపుణ్య పావతు ల్యే 

త్రణ్యాపాసే సేవక చ్వేషిణోర్షాయే తే దాతమో8 ఫలన్వీకారః ఉపాయనమితి వం 

3. నన్వోన్యనిష్షకర ో౭_న్య త ఫలనంచారక కథం. నను వచనబలా శ్రే 

ఫలమువయం క్యు లకి న చ యథా పుత్రకృతశ్రాద్ధన్య పతృృషు 

హారస్య సులభ త్వాదనాాగ హ ఇత్యర్గక. ఉఊపాయనాడేః స్తుతి ల్వే  లింగమాహ. 
ఉపాయనేతి. | ఉ వాయననివమోయాము పాయనై బ్రవోవనంపహాోరం సూ త కారో 

క్షాతయ; సుక్ఫత మువయంతి అప్రియా దువ్కుతకా’ ఇతి కౌషితకీరవా స్వే వాన 
సన్నీ భ" శ్రూయమాణనస్య హోనళబేనా పేక్షి తనం ఉఊపాదానాత కో పొయనశబన \ 60 లి లీ య ఫీ హానం ప్రతి శేష త్వాగమాదిశ్యర్థ 8, అశ్వరొ మదృష్టాం తేన  విభూశ యాః ప్రణ్య పావయోః పరత్రావ స్థానసా మేమ శ్వాశ పరే రపొదానమావశ్యక్రమితి భ'వక,కా ఖాంత 
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తుశ బ్దశ బ్దం సముబ్బార యక స్తుత్యన్థామెన పోనా 

వుపాయనానువృ త్తిం సూచయతి, గుణొపసంహారవివమూయాం వ్యూ 

వ వో ం బూయాత్ . తసాదుణోవసంవోర 
క Ny ౧ 

విచార వృసంగోన స్తుత్వువసంవోర ప్ర కార పృదర్శనార్గమిదం నూ త్రమ్. 
ర్త uh ల PR 

Oy 
G9 

వినాం “కుకా వానస్పతాస్ల స తామూపూా తేత:నీ న్నిగమే కుశానాము 
సీ లా 

వాస రచ్చండ మవిశపేణ పా రా్యావర్య కసం “దేవచ్చండాంసీ 

రూ రాంణీితి సె ంగాషమా యాత్ పతీయ తే. యథాచ పోడతి సోకే 

ది లావి అహ బాప 'సమయాధ్యుషి ఆ సూ ర్వ" త్వా 
నల 

ర ౫౯౮ వగానం కరా 

బ్రాల ఆతం శబ్దసృ తం (బ్రువక్ - స్తుతిం సూచయ బీక్ళర్థః, విచ్బావిచారాత క 

తింత్ళత ఆవా  శసాదితి, శా ఖాంశరస్ట్థో=.ప్ విశేష; 

శాఖాంకశే గృహ్యాక ఇత్యత్ర దృష్తాంతమాహా---కుశతి, కుశా ఉఊద్రాళగ్రాణాం 

స్తో తృగబా నార్థా శృలా కా దారువమయ్య 9 భో కళశాః యూయం వానస్పత్యా; వనస్థ 

మహనృవయ' పనన్ప త; తత్ప్యభవాస్థృం ఆ” ఇత్దం భూ తె ఈయూంయం-మా పాత మాం 

రక్ష చేతి యజమాన ప్రార్థనా. అత, తా ఇతి స్ర్రైలింగనిన్లేశాల్ కుశా చ "దుంబర్య 

ఇతి ఫౌాప్యూచ్చు శలా కొను కుశాశబ్లస్య చ్ర్రశ్వం మంతవ్యం, దర్భవిషయస్య వ్ 

చ్రీక్వం, అ స్త్రీకశమిక్యనుశాననాల్ , ఛందోద్భషహ్టైాంతం వాచ షే యథా చేతి, 

నవాతరాణి ఛందాంస్యానురాణ్వన్యాని చైవాని డేహాం క్వచిచ్చందో భిస్తుష వత 

ఇశ్యత్రైవిశేష ప్రా పౌ మెంగివాక్యాద్యిశేషగ వా ఇత్యర్థః, స్తుతిం వివృణోతి. యతి, 

ఆతిరాత్ర పోడళినో గ వాస్యాంగభూతం స్తో శృం కేతి ఛందోగాదీనామాకాం 

మోయాముదయసమయవిశి కే నూక్యే పోడళినస్తో త మిక్యార్చ శు తేః కాలవిశేష 

గ్రా ఇత్యర్థః బుచో౭_ధీంపక ఇ తక్యార్బాః,.ఉవగానం విజి లే. యతి." బుత్విజః 

/ లై గ ఇ x జా ాచే క వన అద్య తం మా న 

రస్థోదవ్ విఇసష$; శె ౦౫ ేచఒవ్య పేక్షీతః ఉఊ నంహరణియ ఇత్య త్ర ద్భష్టా అ] 

మావా-_కుశొచ్చందస్తుత్యువగానవల్ కుకావల్ ఛందోవల్ స్తుతివదుపగానవత్ 

త శ్రయథా “కుశా వానస్సత్యా$ ఇతి భాల్లవిగాం శ్రుత" కోకా నామవిశేషేణ వన 



త్చనూమనంతి విశేచేణ భాల్లవినో యథా తేషు కుశాదషు శ్రుత్యం 
saan 

ష,గ నా ఇతర్గ ౩, నను కుశాదివా క్యానామసీ కిమితి 
క క గక వ 5 వా శ్రుత్యంతరక్ళ ౦ వాతి,సామా 

న్యవిశేషయో రేక వాక్య తారూవగతా సతాం వాక్య భేదం క త్వ నాధ్వర్యు 
రితి నిషేధాదవిశేషశ్రు లశ్చాధ్వర్యురువగాయతి నోవగాయతి 'చేల్యేవం సర్వత్ర 

న్యాయత్వమపుదోవదుష తాష్షత్. శథాహి యది ద్రీహీవాక్యమా క్రీయశే తదా 
యవవాక్య స్యేప్రపామాణ్య త్యాగ, అనిష్టా పృమాణ్యస్వీ కార౩, క దాచిద్యవ వాక్యా 

వ్రాయ శ్య_క్ష పామాణ్యసేప కారక, స్వకృ శా స్రామాణ్య త్యాగ శ్చే తేకసి, కా యవ 

వాశ్యే చత్వారో దోహా భవంతి, వీవం వ్రీహీవాశ్యేఒవి చతాషరో దోపఫా ఇతి, 
నీవం దోహ్లనికల్సవరిహో రాయ భిన్న శాఖా శుతోోరాప్ప్విక వాక్య తా కై మినిసమ్త లే 
త్యాహ---తదు కృమితి.  బోతిస్టోమ ప్రకరణ “'దీక్షీతో న జువళోరీ"ి శ్రుతం 

శాతం తత యది న దీక్షిత 
యావజ్జేవమగ్ని వో త్రం జుహు యాది తి చాన్య త, సుతం 

వాక్యం హోమ పతి షేధకం స్యాత్తదా ర్కక్వర్గ తాల్ ని షేథోఒను సేయ, యావ 
విధినా హో మో చానుష్మేయ ఇతి వికల్ప ర్టస్సా స్టిల్. స బానార్టయ్యకః. అకితు 
తియోనిత్వ శ వరో శాట్యాయనినామాదుంబరా ఇతి విశేషవచ నాదౌదుమృర్య 

ంశా ఆశ్రీయంల, యథా చృందోభిః స్తువత ఇక్యే త్ర చెవాసురచ్భందసామవిశే 
షేణ పౌర్వాపర్య పృసంగే 'జేవచ్చందాంసీ ఫూర్వాణి ఇలి మంగ శ్రుత్యా వ్రతీ 
లే యథా పోడళిన పాక విశషస్య గ్రహణే అంగభూతం స్తోత్రం కదా 
_ర్హవ్యమిళ్య పేమూయాం ఛందో గానాం కాలవిశేహోప్రాప్తౌ 'నసనుయావిష్షి తే సూర్యే" 
త్యావ్నిలె క్లిరీయక శు త్యా కాలవి శేష; వృతీయ లే, యథా “బుత్విజ ఉపగాయంతి” 

ఇతె నామాన్యవాకం శాఖాంకరీయం “నాధ్వర్యురువగాయతి” ఇతి విశేషవచన 
మేశ్య అధ్వర్యుసర్ణితా బుత్విజ ఉవగాయంతి ఇ గ్యెతదర్ధ పరతయ- నిశ్చీయ తే, 
వవం చ యథా కుశాదివు శ్రుళ్యంతరగతవిజేపాన్వయ 3, తథా పహోనావు పాయనా 



నికీ తాన్సల మక స్పా విత్ న చోమ 
అ 

ట్ | ల ని వ్ యు 

యాది తేక వాక్య అతి న ౭ మ తాధికరణసిద్ధాంక నూ 

సూత మేవ వకిళ్తు మిెైళై స్తు వర్యుడదాసాథికరణసిడ్రాంత గూ 

ఆద న్యాయ్యు త్వ్వొద్విక ల్పన్బ విధి వా మేక చేశ; సాస్ట్రదితృర్థళ GA ర్. ర GD uA 

కచ్చింక్యం, నూ త్రార్థస్తు యజ్ఞమ్మాత్ర యే యజామహ ఇతి ప్ర 

ల ఈ లు వ యా నూ శ 

నానూయూావేవు యు యజామహం కరో తీత్వపి శుకం, కే 

2 తీరాల వోడళిగ హణా గ హాణాామోరి వానూయాజేము యజ తాషనిశహాక్చ మయోక్ష 

గ వయ ఆ ఉమ "7. డొ హైం నే ము 

సం నిష ధాన్న (వయో క్తవృమితి వికల్పస్న్ఫా నల్ , తస్యాన్యాయ్యత్వాల్ మ్ 

యజామహదిచేనేవ నానూయాజవాక మేక చేశస్బా విల్,  పర్యుదాసవృత్త్మ్యా విధి 

వాక్యశేష త్వ్వాదితి యావత్. కళా-చానూ మాజఫి న్నేషు యాగేషు యజామహ ఇతి 

నీ ర . గద్ద న సో ల మాం చు న చే? a ళో రాసా 

ప్రయో క్తవ్యమి కేక వాక్య 'లేతి వర్జ్య కాంశరమ పహ అభ వేతి. ఫూర్వత్ర విధు 

ననం కర నానికితి సిద్దవత్క్య్భృత్య ఉపాయనొపనంహార ఉక్త? అత్త నైవ సాధ్యత 

బతి భేద. ఉభయ త, లకతణాసామ్యాత్స ంశయమాహ కమిలి. విధాననస్య హీ ఫల 

ద్వయమశళ్వరో* మాదిమ దృష్టం పూర్వస్వ'భా వా చ్చు సితిరన్య త్ర సంక్రాంతి శ్చతి శక్ర 

సంకాంతిరూవవోనిర క్షణీయా కిం వాచ్యుతిరితి నంశయార్భక. కృత విభూననశబన 
©) లం ఠా స్లో © 

Pg రో 
యల 

నయ సిమ్, గంతరగతం క శప కంత రే ౬నభువగ చ్చకక సర 
నాయ జెలి సెద్ధమ్ శ్రుత్యంతరగతం కా వేషం శు సంత రేఒ భు నృ కక్క 

దశ 
ఆహదేోహదువవికల్పక స్వాత్ . స చబాన్యాయన్టీః సళ్యాం గతే”. తదుక్తం ద్వా 

ఠం 6౬ 
యి 

చా ‘ ఇ ౮ 5 జస కత జ 

లక్షుణ్య్యాం జై మినినా విప్కతి షే? వికల్ప? స్యాజ్ ఇతి. ఇతి స్కథమం వర్ష కమ్. 

ఫుూార్షం మంత్రాదీ నాం వి ద్యాసన్ని ఛేరకిం చిళ్క_రక్వము క్షం యథా, కథాత్రాపి 

విధూనన శబ్ద సో పాయనశబ్దసన్ని ధిర వు యోజక ఇతి దృష్టాంతసంగ త్యెదం వర్ష కాంతర 

మావా 'బోనా తూ పొయినశబ్ద శేష త్వాతు (ాశాచ్చందస్తుక్యువగానవ కదు కమ్”, 

అక్ర ప్రూర్వువమే విద్యావశాత్ సుక తాదిహోన్యసిద్ధి సిధ్ధాం తే కప్సిద్ధింితి ఫల బేద?. 

ఉదాహృత శ్రుతి మ్వేవ కిం పుణ్య పావ యోక్వెథభూననం హానమభి పేశమ్, ఉత తయోః! 
Wy 

ఫలత శ్వాలనమితి విషమే, చాలన మే నేతి వూర్వః వమ? సీద్ధాంతస్తు హా తా వేవాయం 



890 రత్న ప్రభాభూపి తే శాంకర బహనూ త్ర భాహ్వే [అ. ౩ 

దోధూయం లే ధ్వజా గ్రాణతి చ వాయునా చాలన్షమూ నేషు ధ్వజా 

గాము. వ్రయోగదన్శనాత్. తస్తాబ్బాలనం విధాననమభి దీయతే, 

చాలనం తు సుకృత దుస్కృత యోాః కంచిత్యా_ లం ఫల ప్కతిబంధనా 

on కయయుర క క్ గ ఆడ వా చ గ్ 0 దిలేవం పాపయ్య ప్రతివత్తవ్యం, వానా వేవై పవిధూననళబ్లో వ_ర్దితు 
T పాయననబశకేవతాంచ్, న హీ వవవం గ వహచూతయోన మర్హతి ఆవే యనశో బ్ల లప కత, నహావర రగ హభూత యోస్సు 

కృత ఏహ్క్చృతీ యోరప్రహణయోః సరై రుపాయనం సంభ వతి. యద్య 

పదం వరకియయోాః సుకృతదుష్కుత యాః పనై రుపాయనం నాంజసం 

సంభావ్యతే తథాపి తత్సంకీ రృనాత్తావ తృదానుగుణ్యేన పోనమేవ 

విధూననం నామేతి నిన్లైతుం శక్యతే. క్వచిదవీచేదం విధూననసన్ని 

థఛానవ్రపాయనం క్రూయమాణ ఆం కుశాచ్చంద స్తుత్యుప గానవద్విధూనన 

డాం = వ్ న శుక Ss సర్వ? క్ర వ పమ్యమాణం సార్వ త్రీకం నిష్టయ కారణం సంపా 

ద్వ. న చ చాలనం ధ్యజాగ వత సుక్చతదుహ్మృత యోర్షుఖ్యం 

లీ 

శి 

కంపనం ముఖ్యార్థ ఇతి తావక్సర్వనమ్హకం తచ్చామూ_ర్రయోః ఫుణ్య పూవయోర్న 

సంళవతి ఆత శ్ర మోర్యః స్పభావః ఫలదాతృత్వశ క్షిః తతశ్చాలనం విద్యయా వ 
టో 

బంధాత్ చ్యుతి? సా లక్షణీయా న హాని? అమూ ర్త యోరన నృక్ర, సం క్రాంక్య౭మో గాదన్య 

సాాపే కు క త్వా కోతి ఫూర స్వపమర్థ$---సిద్ధాం? కయవి. పహానావపలి యని చ్యుతి 

మాత్రం లక్ష్యం తదోవయంతీక క్యనన్వికం సాల్. నచ య్, ధునో లేరు పాయన నశబ్ద 

సాన్నిధ్యం తత, హానిర్హ కుతే న న శేవలధునో లే ఆర్హానిక్నాన్య త్ర విదుష సేవకాణాొ 

తుల్యకర్య సంక్రాంతిరితి నాసంభవ ఇతి వాచ్యం, శేవలధునో లేరవి ముఖ్యార్థాసంభ వే 

నాన్యత్ర, లక్యుతయా బుస్ధస్టహానిలతణాయా వవ యు క్షతాషదితి భావ. ఉఊపాయ 

నస్య్యాముఖ్యతాష్టన్న క్వాపి హానిలతుణా బిజక్వమితి శంకి త్వా పుణ్యపావయో॥8 ఫలక 

స్స ప కారాత్ర కము పౌయనం హానం వినాఒనువన్నం సల్ల కణానిర్లాయకమితి వర్రిహరతి- 
యనద్యపీ త్యావి నా, య థాన్య త్ర, శుకం బె దే"*దుంబర త్వాదిక్షం కుశాదినిర్థాయకం తౌభేద 

WU 

ముపాయనం _విథూననస్య పహొన లం క్నాయకమిత్వ్యాహ _క్వచిదవీతి, విధూననం 

ముఖ్యం కిమితి నోచ్యలే కళ్రావ న చేతి, కథాపి హానం కథం లత్యత ఇత్యా 

విధూననశటబ్దా వర్ణితుమక్తతి. కుక్క ఉపాయనళబ్దశేషత్వాల్ ఊపాయనశబ్దసన్ని ధా 

త్రూ యమాణన్య విధూననశబ్ర నో పాయనం వతి శషత్వాదిక్యర్థ 8, ఏవం చ ఉపా 

దానాళ కో పాయనస్య హానం వినా ఆఅనంభవాల్ విధూననశ బ్దేన “దూఖ్ కంవసేి 
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సంభవతి అ దనన అళ్వశ్చ రి రోమాణి విధూన్యాన స్త్య్వజక్ రజ 

స్ప్రావ లేన రో మాణ్య్వపి జీర్లాని శాతయలి. “అశవవ రోమాణే 

రాదు ఎ క” రెం న © గక 
విధూయ పావిీమితి చ బ్రాహణమ్. అ కార్థత్యాభ్యు ఏగమాచ్చ 

ఛాళూనాం న స రణవిరోధః. తదు క్షమితి వ్యాఖ్యాతమ్. స 
ఆలే 

వతి వపంచదతాధికరణమ్. 

శంక న అనువవ త్లిసంబం భే " లతణాబీజరూ పా 

వుకాా లతకం వదం నీర్దిశ శతి _అశ్షఇ్షవతి, విధూయుతి వదం దృషహ్టాం కే హాన 

పర్యంతం నఛారాంలతిచేఒపి హానబతకమి త్వర 8. య దాష చానవాచకమవాను న చ 

ధూక్ కంపన ఇతి ఛాతు పాఠవిరోధ స్తప్యోవలకణార్థ త్వాది శ్యాహ=అశేశేతి. 

శాఖాంత రస్థము ముపాయనం విధూననస్య హోనత్వనిశ్చాయక మిత్యత, బేమినిసూ త్రం 

కదు క్షమితి గృహీకస్తూర్వం వ్యాఖ్యా తమి శ్యగ్ణ?, ఏవం విధూననన్య వానిత్వసీచ్దేః 

శీవలహానావు పాయనోవనంహార ఇతి సీద్ధమ్. 

ఇతి పంచదశాధికరణమ్. 

౨౭. 'సాంవరాయే. . .అన్వే" వధ్వని అర్ధమానై, పరో కం విధూననన్య 

పోనళ్వముపజీవ్య హానస్య సదీఠరణానంకర్య త్రుశేక రథ్వఖఇవ రోమాణిత్యాదౌ దేవా 

ఇతి ధాత్వర్థ చలన వాళ చశేనాపి హానమేవ లవమ్యమితి భావః. నను ఉ పాయనశబ్దనన్ని ఛో 

శ్ర్రూయమాణస్య విధూననశబ్దస్య పహోనలతుక క్వి శేవల విధూననశబ్దన నైన కల్లత్ను 

కత్వమ్, సశ్చాయ కాభావాదిత్యాళంక్యాహ--కశాచ్భందస్తుత్యుపగానవత్ యథా 

కుశాదిస్థ లే శా ఖాంకరీయవి శేష శృవణం న్ని నిర్రాయకమ్్, తాథేహాపి క్వచిద్విధూనననన్ని గా 

శ్రూయమాణము పాయనం సర్వత్ర, విభూననస్య వశినల తక తే నిశ్చాయకమిశ్యర్థః. 

నదు క్షమితీ వూర్వువద్వా బ్ర ఫ్యుయమ్. 

(1. 



332. రత్నప్ర భాభూపి తే కాంకరబ్రహానూత్రఛామ్యే [అ. 3, 

క్ర శృమ్య ' న ఆగచ్చతి విరజాం నదీం తాం మనసే నై వాల్యెతి తత్ముక్చత 

చ్ష్యూతే విభూనుతౌప్తతి. తత్ కిం యథా, థు తం వ్యధ్య న్యెవ 

వియోగవచనం వ్రతివ _తృవ్యం ఆహోస్వి దాదా వెవ న చెపోదవసర్పణే 

పతి విచారణాయాం ,శు తి ర్రహార్యాక్యకార్తే కుల తవ తిన స 

ని ద్యాసామళ్హ్య్వాత్ సుక్కతముష్కృత యోగ్చానం భవతీతి వలజానితే, 

హాతుం చాచే స్వైటాత _రృవ్యాఫో వాదితి న హొ విదుషస్సంపశెతస్య 

విద్యయా ద్రవ్య Ee వ్రేష్పతోఒన్త నరా సుకృత దుకు. ఎల "భి "ష్టం కించి 

తాప ప్టహ్యమ స్స్ యదర్థం కలిచిత్ కణానమీ చే లే క ల్ప్వెయా తాం, 

క్యాగాల్  ప్రాక్కాలత్వశ్రు శా సంశయమాహాతేత్కి_మీ తి. బ్రహృలోకమార్చ 

మభ్యే విరజాఖ్వనదీమ ల్యేతి “తత్చుకృతదుష్కృ లే విధూను ల ఇక్య త త, తదిలి సర్వ 

నామ శ్రుత్యా తె నేత్యర్థ యా సన్ని హికన దీతరణన్య కర్త హాని ఊకురో్ట గ్రోరర్ణ వే 

కర్మ క్షయ ఇతి పూర్వపు. తత (శ్ర విద్యాయాః కర్ణ తయ హేశుశా "సీద్ధిః పూర్వపమే. 

ఫిదాం తే తత్ఫిద్ధిరితి మతా నిద్ధారికయతి=- సంద రాయ ఇతి మరణాతా ఎ,గితర్థ = 
య 

సంవరేతస్య మృకన్య కంచితాాలం కర నో ES ఫలాఫా వా" దైవయానమార్డ పృవే యాప్ 

వళాయో 

గాచ్చాదావేవ కీయ. ఇత్యర్థః, క్షయే పాతో ర్వి ద్యాయా మభ్యేమార్హ మస త్త్వావ్చే 

ఫూర్వం విద్యాయా౩ కర ర హానెవాతుత్వం సిద్ధం కృత్వా శకేవలహోన శ్ర వో 

ఉ పొయనోవసంహార ఊ క్షః; సంప్రశి విద్భాయూా 8 కర హోనిసా శుకం నాక్టీశ్యా 
శ్నేవనంగక్వేదమావ. 

ఆక్క స్రూర్షపక్నే విద్యాసామర్థా్టనాదరకః, సద్దాంలే తదాదర ఇతి ఫలభేద9, 

షీకక్తి శ్రుత " “బరజాం నదిం తాం మసేనై వా ల్యేతి తల్చుకృతదుమ్య్భృలే విధూను తే 

టో క్షా దం న్ న్ వర కస్ట బ్రహ్మో పొసకస్య _కర్శవినిః శ్ర్యూయ లే. తత్త కిం విరజానదీతరణా 

;0తరం, కర ర్వహోనిక, డత 'దెవాత్యాగాల్ బ్రా క్కా-ల ఇతి విశయే శుతిబలాల్ నదీ 
ad త్రర కణానంకరమే జేశి వఫూర్వః వత, సిధాంళ తను--సాంవరాయే డేవా క్యొగాత్ ప్రా పాక్” 

పర లోక సాధనీభూతవి ద్యా కాల నీవ కర్మ వోనిర్యుక్తా. కుత తర్హచ్వాభావాల్ కి 

తరణానం తరం పుణ్య పొపక కర్త ౯38 క ర్రవ్యన్య ప్రా పా _వవ్యన్య ఫలాంతరస్యాభావాత్ . నను 

కర్త వోని హాతోరథా వాల్ * ఇతి చేత్, న కర్త హాని “ఊహేతోర్విద్యాయాః ప్రా 

క్వాల్, కర్యహానిం వినా నదీశరణానుప వశేశ్చ. అతో జీవత వవ విద్యాసామ 
రైల్ కర్త హోనిః తథా వ్యాన్యే శాఖినస్తాండ్యాదయో జీవద్దశాయా*మేవ కర్త 
సోనిక్ ఆశ్వ ఇవ రోమాణి ఇత్యాదావధీయత ఇత్యర్థః. ' 
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విద్యావిరుద్ధఫ లత్వాత్తు విద్యా సామ్థ్యన తయోః తయ్య సచ 

యదవైవ విద్యాఫలాభిముఖీ తదైవ భవితుమర్హతి. తస్తాత్. ప్రాగన 

సన్న యంసుకృతదుష్టృాతమీయః వశ్చాత్పఠస్ధలే. తథావ్యశ్యేం_ి 

శాఖనః ఆతాండినక్నాట్యాయనినళ్చ బ్రా పాగనస్థాయా మేన సుకృత దుష 

తవాోనమామనంతి “అళ్యళవ రోమాణి విధూయ పావిమిత్ “తస్వు 

వు తెదాయమువయంతి సుహృద స్పాధుకృ ఆసాం డి(షంతః పాప 
త్ 

కృత్యా" మితి చ, 

సూ. ఛందతఉభయానిరోగథాల్. 

యద్ చ చేవోదవనృ _ప్పస్వ చేవయానెన వథా వ్ర 

పే సుకృతదుహ్మ్భుత తు
 'యోఒభుస్టిమ గ మ్యెత తత్ర వతిలే ఊచ 

యమనియమవి ద్యాభ్యానాత్మే కస్వ సుకృృతదుష్కృతక్ యౌూా మనోః 

౮ (9 

నీత్త సా 
యి € 9) fa 

‘Tg 
పరుష వ్రయత్న సబ్బాత్ 'ఒనుష్టానానుపపర్తి కెరనుపప_త్త్రేవ తర్జెతు 

కస్య సుకృతదుష్కృతత యస్య స్యాత్, తస్తాత్పూర్యమెవ సాధ కా 

వస్థాయాం ఛందతో2ఒనుష్టానం తస్న స స్యాత్, తత్పూర్యకం చ సుకృత 

న్యా వచ్యావవత్థతి నదీతరణానంతర పాఠస్తు బాధ్వః ఆర్భవిరో ఛాది త్యాహ --- 

తస్తాదితి. తదితి నరగామ్నాషి చ,కలతవిడె ఫ్రవోచ్య్చశ ఇతి భావః. 

౨౮. కించ మృత స భంకతో యథా కామం విద్యానుస్థా నానుపప పత్తేరభరో 

ర్విద్యాకర్మ తయ యో; శ్రుత శే తుఫలభావో విరుభ్యేళత. కించ సతి పుష్కుల 

హేతెన కార్యవిలంబ ఎవ న్యాయో పేతతాంచ్యాదిశ్రు శుతివిరోధ స్త నవ స్యాత్ ఆన 

త్స తషవిరోధ ఇ తాస్టవాఛందత ఇదె. త స్తాత్కర్మృహానన్య విద్యా స్రఫల త్వా 

అట - ఆద నీ ధే హా 

నను కర ర హాచేర్విద్యాఫల త్వ బృహ్మప్రాస్తేరివ దేవాత్యాగో త్తర కాలనత్వం 

స్యాత్ ; అత ఆవా=- 

ఛందత; స్వేచ్చాత్ విద్యానుస్టానం జీవత ఏ వేతి తద్దేతుకకర్య క్షయోా జీవత 

ఏవ యుక్త సతి పాత కార్యవిలంచా యోగాల్ . వ్వం నీ విద్యాకర్శ కర తయయో 

ళ్ లాస్ అ అదు ల 

గ్నిమి త్తనై మి త్రికభావ అఆాండ్యాదిశ్రుకి ప్రరుళ యోరవిర్ వో భవ తీళ్యర్థ$, ప్రా 

ప్తన్టేహ త్యాగం వినానువ వస్తేః వశే చానుపవ క్త స్టిభా వాల్ జీవత ఫీవ క 

భావః, 



వలి మోడ శాధికరణమ్, 

సూ. గలేర ర వ త్త ము భయణ 2న రథో ఫూ 

నిరోధఓ ౨౯. 
కరచిత్పుణ్యపాపహోనసన్ని థా దేవయానః వంథాక్మూూయ లి 

క్యచిన్న. తత్ర సంశోయ$ కిం హానావవిశెమే కై వ చేవయానః పంథా 
సన్ని పఠేత్ ఉత విభాగేన కషచిత్సన్ని వతెత్క (చిన్నే తి యథా తావ 
ద్ధానావవిశేషేణై వోపాయనానువృ_త్రిరుక్తా ఏవం దేవయానానువృ త్రి 

9 క ren _ కా FE రపి భవితుమర్షలతత్యస్యాం స్రాపావాచత్న హే గ తే రేవయాన a గ్ర 
అ ద్ త డ్ వై సి వ్ క ల ద వథ్'ఒర్భవ_త్త్వం ఛయథా విభఖా7గన భవితుమర్హతి కషచిదర్థన 

'లే వలహో నావు పాయనోవసంహారో విద్యాన్తుతయ ఇతి సిద్ధమ్. 

ఇతి వోడశాధికరణమ్, 

‘ తం కషచిత విదానం తవు ఈ గ క్ష అగ: గ తెరర్భ వత్త గర్వ సగుణ ద్యాయాం మార్హకి ప్రయ నిర్దుణ 

ఏీద్యాయాం న క్రూయ లె, తత్ర హానసన్నిథా మార్షస్య శుతత్వాదన పేషీతత్వాచ్చ 

సంశయే దృష్టాంతసంగత్యా ఫూర్వవతీమావహా---యథా తావదితి. ఊపాయనవల్ 

మార్షస్యావ్ క్యచిచ్భు త త్వాళ్స ర్వత్రో, వసంపోర ఇత్యర్థః ఆక్క నిర్దణవిదోఒపి 

ఇత్థం ప్రాసంగికం ఏదో్యోదయానంతర మే వ కర్ణ వోనమిత్యఖిధాయ యథా హీన 

స తార ౨ నొ _ జ et డి we అల్లో సన్ని ఛి క్వ చిచ్భూ )యమాణము పయనం సర్వత్రో వసం హి య ఆఅ తథా హోన 

సన్ని భె క్ట చిచ్యూ | యమాణో జవయాన3 వంథా? సర్వత్రా వనంహా ర్తవ్వ ఇతి 
. (|W 

దృహైంతసంగ ల్యేదమాహ._ 
ల 

వె కత పూర్వవ కే నిర్దుణవిదో౭_పీ ముక స్టర్థం మార్తా సుతం సిద్దాంశే శర్చన 

జ్ హోనసన్ని భా క్వచిద్దేవయానః వంథాః శ్రుత కరచిన్న 

శ్రుత నిర్దణవిద్యాస్థలే. తత్త కిం జచేవయానోవనంవోరో2 న్నీ న వేతి సంచేహే 

ఫూర్వః వమ, సిర్టాంఠన్తు---గ తే ర్రేవయానన్య పథ ఆర్భవ త్త ఏముభుయథా  విభాగేన 

భవితుమర్హ తలి క్వచిత్ సగుణవిద్యాయాం చేవయానమార్హో౭. సి, క్వచిన్నిరుణ 

విద్యాయాం చేలి, అన్యథా సర్వత్ర 'దేవయానమార్షో వసంవోరాంగీ కాశే “విద్యా 



పా. 3 గలేరరవతాధదికరణమ్. ౧౭, సూ. 30. రప 
] రవ లే 

గ లేకి కచిన్నెతి నావిలేవే.ణ, అన్వథా స్యానిశె మే డైట తనం 

గతావంగీ (కియమాణాయాం విరోధసా: సఫ్ట్త్ ' వుణ్యపాజే విధాయ 

నిరంజన ముం సామ్యామువై త్రీ శ్యస్యాం చ శు తా చేళాంతర న 

భం హి నిరంజనో గంతా చకాంతరం కృతా సరకు కోత, క్ర 

గంతవ్యం వ పరమం సామష్టిం న చెశాొంతర సా మాప్య్యయ qe 

స్తుత్యర్థం మార్తా యేక ప్రూర్వవో శ సిద్ధాం లె త్వనపేన్నేతి ఫలం. జేశాదిష్యవహితవస్తు 

ప్రా మూర్హ సే శేలి న్యాయానుగృహీత శ్రు శుశివిరో థాన్నోవనంవోర ఇతి సిదాం 

శ. నిరంజనో2.సంగక సామ్యం బహ 
కాక 

30. నను తర్హి సగుణవిద్యాయామపీ మార్లో వ్యర్థ ఇత్యత అఆహ=ఉఊవవన్న 

న్నుణ్య్టాపాే విధూయ నిరంజన! పరమం సామ్యుముపైతి. ఇతి శ్రుతివిరోధః స్యాత్. 

గీ దాను సు ద్య బలో క వర్ జవ ౧ ఇగ 0 

అత్” నిప్రణవి ద్యాయాం మార్గో పనంహోరి వ్యర్థ ఇత్యర్గ $= 

నను తరి సగుణవిద్యాయామపి మార్ది ' వ్యర్థ 8 స్యావిక్య్ళత ఆహా 
రా “ 

~ తరుభయభాభాన3 ఉవపన్న 8; కలకరాో వలే! సా గతిర్భ క్షణం కారణం 

[తస్య సగుణవివ్యాఫలసృ వర్యంకస్థ బ్ర స్యా ప్రా ప్రిరూ వన్య న తల్ల తణార్భ 3, తస్య శు శ్రుతి 

నావలబ్దైః అశః సగుణవి ద్యాయాం మార్త ఆర్భవాన్, న ఏస్టణరిద్యాయాన్ లక 

నల్ యత లోజే సేతు వాసినాం సంగాస్రాప్త ప్త గ్రీర్ణం మార్జోజేే పికీతక న గంగా 

సానామ్స్ తకద్వదిళ్య 
ళు రః 



సూ, అనయమస్సశ్వేషామనిరోధ 

శ్నభానుమానాభ్యాము. ౩౧. 

సగుణాసు విద్యాసు గతిరర్భవతి న నిర్దుణాయాం వరవమాత్మే 

విద్యాయామిత్యు క్ష క్షం. సగుణాస్వపి 'విద్యాసు శాసుచిద్దతిక్నూ )యశే 

యథా వర్యంకవిద్యాయాం వంచాగ్ని వి ద్యాయానుపకొసలవిడ్యా 

యాం దహరవి ద్వాయామిళతి నానాస్టసు యథా మధువిదా్థ్రయాం 

కాండిల్యవి ద్యాయాం మోడళ క లవిదాక్జియాం వై శ్యానరవిద్యాయా 

మితి, తత్ర సంశయ; కిం యా స్యహే గతక్మూ య లె తాన్వెవ నియ 

ముత ఉతానియమేన సరాషభి రేవై వంజాతయ కాఖిర్వి ద్వా ధిర భిసం 

బే తేలి. కిం తావత్చా/_ప్పం నియమ ఇతి. యైన శ్రూయతే 

తత్రైవ భవితుమర్షలితి ప్రకరణస్య నియామక తాత . యద్వన్య త్ర 

శ్రూయమాశణావి గ తిర్వి ద్వాంతరం గ చ్చేత్ శు, త్యాదినాం యామూా 

ఇతి, సా గతిర్దతమణం కారణం యస్యార్థస్య స కల్ల క్షణార్భః. 

ఇతి న వ్రదశాధికరణమ్. 

3౧. “అనియమస్స 'ర్వేషాం' అత్రాప్యర్శి ాదిమార్ష నీవ విషయ స్తత విద్యా 

'శేవ ప్కకణాదనిశేషక్రు తేశ్చ సంళయే శూర్వపతమాహ_కిం తావదితి. ససణనిద్దుణ 

విద్యాను మార్త రన భి*చాభి'వవ్యవస్థా వక్చ్సగుతాస్యవి వ్యవస్థా చెతి దృష్టాం తేన ప్రాప్తా 

సిద్ధాంకే వ్యవస్థావవా దాత్సంగతిః రయమానియమావుభయ క్ర ఫలం. నియమే వక 
న్ 

ఫూర్వం సగంణని ల ంావిద్యాను మౌార్ష స్య రవ ా భ"వవ్యవజ్ధా యథా ఉక్తా 

తథా నగుణావిద్యాన్వపీ వ్యవస్థా స్తిషతి దృష్టాంతసంగ లే త్యేదమావా 

అక ఫూర్వపన్నే నియకస్య మార స్యానువనంహార్య, సీచాంతే తు నియత 
౧ థి 

స్య్యోవ సంవ ఇతి ఫలభేదః. సగుణోపాసనేషు క్వచిత్ పంచాగ్ను పాన నాదిషు 



పా. 3.) అనియనూధికరణమ్. ౧౮. సూ, 3౧. 637 

Q__ 

ర్తి Went ఇ అగ 5 - వ్యా ర జ గాత, ‘ a కొపం పహొయెత, సర్వస్య స ర్వార్థత్వ కసం గాతీ అబఐణబార్భ్చరాదికకై వ 

గ సలవిద్యాయాం పంచా గ్నీవిదా్వ్వాయాం చ తుల్యవత్పళ్య 

59 స్ -7 4 బ్య > SS న్న ఇర పై తే ఎర్వాన్ట త్వఒన్యకం పునరస్టచనం స్వాత్ తస్తాన్నియమం త్యేవం 

వ rw 5 గాం బే గ రు వఠతి. ఆనియమల్రతి. సరాషసామువాభ్యుడయ ప్రా ప్రిఫలానాం 

po fens Rs జా శాం చ వ గక? వ శు తిః తద్య ఇత్థం విదు 688 పంచాగ్ని విజ ఫ్రైనహ”ం డవయానం 

ప్గానమవతాకయంతీ “యే చేమే ఒరణ్వేశొద్దాం తవ ఇత్యుపానతె' థి రీ థ్ 2 

గమయత్కి కథం పునరవగమ్యుతె విద్యాంతరకీలానామియం గతిక్టు తి 

రితి. నను తొ చాతహపరాయగణానామేన సాత్ తనాత శన వణాత్, 
Ug క్ట ల దే లాలీ 

నెష దోవ న హి కేనలా భ్యాం క ద్దాతపోభ్యామంతేణ విజాన్షై య్ త ఆధ . ఖి 
బలమేషా గతిళ్లభ్య తే 'విద్భయా తదారోపాంతి యత్రే, కామా; వరా 

దల 

రణముక్తా పునరు క్రి లింగమాహా.ఆపిచేలి.. ఏకత్రాక్తగ లేరన్య త్ర ప్రాప్తా పునరుక్తి 

రవ్ఫుథా సాష్టదిత్యర్థ $---సిద్టాంతయతి, సర్వాసామితి. అభ్యుదయో బవాలోకః. 

అవిశేష శ్రుత్యాదినా (వృకరణబాథో న దోష ఇత్యాహంానైష ఇతి, కత్తత్రాధి 

కృతానాం మభ్చే య ఇత్థం వంచాగ్నిన్విదున్వే చే మేఒరశణ్యే శ్రన్టాశతవ ఇళ్ళు 

పాన లే శ్రృన్ధాశప ఇత్యువలవ్షృతం బ్రహ థా్య్రాయంతి 'శేఒబ్బపమఖినంఛ వంతీత్య 

న్వయ$, నను తృహ్టాశపోమా త్ర శ్రు తేస్తాభ్యా మే వార్చిరాదిగమనం సాల్ న వెశా 

నరాదివిద్యాకీళా నామితి శంక తే=కథం ప్రనరితి. ఆవిదుహాం గతిని షేథాచ్భధ్థాకవ 

శబా భాం త త్భాధ్య బృహ్మవిద్యాలకు కో శి పరిహరతి_నెవష దోవ శి. కద్భ)పహ్హా 

లోకస్థానం, పరాగతా। వరావృత్తాః:-కామ కో, ఛాదివోషా న సంతీతి యావత్, 

మూర్ష 8 శూయకే కృచిత్తు వై శ్వానరాదివు న శ్రూయతే, తత, కిం యేషు మార్ష; 

శ్రుతః చేపామేవ తస్య నియమ39, కిం వా సశర్వేమోమనియమ ఇతి సంచహేా, విద్యా 

విశేష వృకరణాన్నియమ ఇతి ఫూర్వః వతః సిర్దాంకన్తు---సర్వేషహిం. సగుణో పాన 

నానాం మార్హ స్యానియమ$. నను ఆనియమాభ్యువగ మే (వ్ర్యకరణవిరొ ధ$; చెపో=. సీ 

గగ శ ళ్ చక తకం న్ నిరొభ$. కుత శభానుమానాభ్యాం శుతిస్మ ఎతిభ్వామ్; “శద్య ఇళ్టం విదుః రె 
క్రి 



838 రత్న పృభాభూవి తే, శాంకర బ్రహానూత్ర, భామ్యె [అ. 3. 

వరి" 
న్ా వో నత లే దడ&ీణా యంతి నావి ద్వాంస_స్తవస్వినః ఇతి ళ్కుత్యంత 

త్? కస్తాదిహ శ్రద్ధాతవోఖ్యా 0 నిద్యాంతరోవలత.ణం. వాజసనేయి 

పంవాన్ని విచ్యాధికా లే ధీయతే “యవఏవ మెతద్యిదు ర్యెచామిోా 

శే శ దాం సక్వముపాస తే” పల్కి తత్ర శ్రోధాళవో యీ సత్యం 
చీుథి 

హ సలి 9 Oy గం న్ధ్ ల 3 చె బహ్లపాసత్ ఇ తె వ్యా ఫ్యేయం, సత్వ వ్ర" బ్దసర్టి వ్రహాణ్యన కృత్స)యు_క 
సి 

తాత. పంచాగ్నీ విద్యావిదాం చేత్సంవి త్రయువో పా_త్తత్యాత్ 

wa 
య అ 

థ్ 

విద్యాంతరప రాయ శానా మే వేదము పొడానం న్యాయం. “అథ హాయ 

వకెౌ వంథానా నవిదుస్తే కీటాః వతంగా యదిదం దందకూాకి 

మితి చ మార్ల్షదయ భ హానాం కస్టామధో గతిం గమయంతి చేవయాన 
౧ ye 6౬ 

వితృయాణ యో శేవై నానంత ర్భావయతి తత్రావి విద్యావి ఇషా చే మోం 
న్ 

దేవయానపృతివ తిః స్పృతికవి శుక్లక్ళహే గతి డో మతే జగతళ్నా 
WU 0 RE న. 

కలె మకే, వకయా యాత్యనావృ శ్రిమన్భయా వృర్తలె వుని రితి, 

యత్సున చై వయానస వస 'ఛోఒర్చకాజ్యు సరామ్నూూనం ఉపకొసలవి జ్యా 

దత్నేణా;? శేపలకర్తి ఇస్తవ వసి ౧నోఇఒవ్యవి ద్వాంసో న గచ్భంలీక్యర్ణ 8. లశకణాదోషహీనం 

వాక్యమావా---వాజన నేయిన స్తీ ఏలి. కించ విద్యాకర్శ లతమీణమార్డ ద్వయ భ్ర ప్రానావుభో 

గతిశ్రు తః మై" సన రాద్యు పాన కానామర్చి రాదిమార్స ప్లా ప్లీరి త్యావా. అథ పహ య 

వతావితి. దందళూకః సర్పః కించ “అన్నె ర్ట తిరహశ్ముక్ల 8 షణ్గాసా ఉత్తరాయణం, 

తత్ర (పృయాతా గచ్చంతి చినా బ్రన్యావిదొ జనా; ఇత్వని శేష రికో పాన కానా 

మర్చి రాది? తిముక్ఫ్టడవసంహోరస ఆశ్చ "లేహైం తతా పరి తృాహ---స్య ఎతిరితిం 

కుళ్లా గతిరక్చిరాదిక్కా కృష్ణా ధూమాదికా, జగతో విద్యాకరాధికృకస్య, కాళ్వకే 
చదువే సమ్మ కే, క త్రైకయా శుక్లయా పుకరావృ త్తి తివర్ణం కార్యం బృహ్మా గచ్చత్కి అన్య 

యా స్వశ్రే గత్వా సనరాయాతీక్యర్థం పునరు క్రిదోవం దూపయ తీ- యత్సున రితి 

తక ల్ మాన న శ్రుతిరన్వవాం మార్త చింకనార్భం, వ్ర కర కోనమార ర ధ్యానన్య వి ద్యాంగ 

చేమేఒరణ్యే శృద్దా తవ ఇత్యుపాసతే వ ఇత్యాద్యా శ్రుతిః, 
“శుక్ల కృ చే గక హే జగతః శాశ్వతే మతే, నకయా యాత్యనావృ స్పిమన్యయా 
వర్తతే పునః” ఇత్యాద్యా స్మృతి, శాభ్యామిత్యర్ణకః. వీవం చ వంచాస్నివిదామివ 
విద్యాంకరశీల నామవ్యవిశే Ee అర్చిరాదిమార్ద వ (ప్ర తి పాడక వాక్యేన వకరణం బాధ్య 

మితి బోధ్యమ్, 



పొ. 3.] యావదథికారాధికరణమ్. ౧౯. సూ. 35౨. 829 

స రర కాగ © డల 

యాం వంచాగ్నివిదా్యాయాం వ తదుభయ కె 'కౌహ్యను చింతే నార్భం, తస్తా 

దనియ 

ఇత్యష్టైద ₹-ధిక రణమ్ 

సూ, యావదథికారమవస్టితెరాధి 

డారికాకామ్ి. 8౨. 

కుదుహో వ రమాన చేహపాతాన శంతరం చవోం తరముత్పద్య తే న 

వ్ 

నిరష_త్తిస్సా పిన్న వేతి నేయం చింతొ పపద్వతె. న హీ పాకసాధన 

సంవ తావోదనో ఛవఐన్న వతి చింతా సుభవితి, నావి భుంజానా సృ 

నేతి చింత్య తే. నను ను విద్యాయాస్స్పాధనభూ ఆ యాస్సంపక్సె శ్ నల్యు 

= 
™ యా నావా త్ 

వ్యైయుర్న "వతి చింత్య తే, ఉవపన్నాత్టుయం 3 లుం తె, మన్య రజ ముకి 

"శేషూంచిదితివోసపు రాణ యోస్రైవోంతరా "త్న _త్రదర్శనాః అద్ర. కతథావ్యా 

పాంతరతనూనావము వెదాచార్యః ప్రురాణర్ణ ర్వెష్టుని యో గాత కలదా 

వర ఇెరాస్సం భ్ కృష్ణ ృపాయనస్పం బభూ వె వతి స రంతి. వస్వత్చ 

త్వ్యావగమాల్ . తథా చ వత్యుతి సూ త, కార3 "చన చ్చేషగత్యనుస్యృతి యోగాచ్చే"తి. 

న ; వ్ యేఫహాం న శ్రుత మార్ప స్వే 

జావనార ౦ పునరు క్షిరిత్సరః? 
బధ = రిథి 
రితి సిదము. 

య 

మా వార్త ధ్యానం వినాపి విచ్వ్యాషామర్లానార్గం లభంక ఇతి 

రం. తస్తాక్సృదో్వో పాననాను పతీ 

ఇతృష్రూ దశాధికరణమ్, 

3౨. “యావదధికారంి నిర్దుణవిద్యాయాం గతిర్వ్యర్థా ముక్షిఫల క్వాల్, 

సగుణవి ద్యాను సర్వత్రార్థవతీ దృివ్హాలోక ప్రా ప్రీఫలత్వాదితి వ్యవస్థా కృ తె, సాన 

3 జర యుకా, త త్త పజ్ఞానినామపీ ఇతివిసాజొ పునర్హ్లన్నవర్శ నేన జ్తానన్స ముక్షిఫలత్వా 

ద 
భావాది తామే పాక్చంగ తిః, జ్ఞనినాం పు పున్యన్య దర్శనం సంశయనీజం భా షే 

న పల తాన్ని రుణవిదాగయాం మార్లో నిరర్గకకా బ వహాలోకా షి పూర్వం ముక్షిఫల పన్నిర్లు ఇవిచ్యా ర్త ర్ 8, బ్రా కలా 

ఇ అ చ నే ని rE — al తా 

ఫల కాషత్ళగుణవి ద్యాయాం మార్త క సర్వ తార్థి రవానితి వ్యవస్థా క ; సాన యుక్తా, 

ల చా రా న వ 
చ చ ను 

నిర్దణవి దామ ఇతిహానా దె ప్రునజ్జన్య వర్మ నేన నిరు ఆపి ద్మాయా 9 ము క్రిసాథనఆ స్ 

రద లో అ a అవన 

సంభ వాది త్వా మవనంగ లాదిమాపాా 

ఆంత 7 ది వారే. రూ ద wens ఇవ 

ఆశ్ర, ఫూర్వవ మ నిర్దుణవి ద్యాయాః కెవల్యా వాతుత వనార్లో వనంహార్య, 



హణ మానసః వు త వన మనాహననకత్రన్యమా వునర్చ?వ్లో 

ా భస్యాం సంబభూ వెలి భృ గ్యాదీనామవి (బ్రహ్మణ 

ఏవ మానసానాం సం వారుణే యశై వునరుత్ప ల్తిః స సర్వ తే. 

సనత్కుమూకోఒపి బృహాణవవ మానసః పుత్రః స్వయం రుద్రాయ వర 

వ్రదానాత్ స్కంద ల్వెన ప్రాచుర్శభూవ. రవమువ దకత్ష్షనారదవ వళ్ళకి 

నామవి భూయనసీ దేవోంతకోత్ప త్తి లిక థా తేన లేన నిమి తేన వతి 

స్మృతా. శు తావవి మం త్రర్ధవాద యో! ప్రాయేణొవ లత్వుతే, లేచ 

కేచిత్ పకకే వూర్యదేపా చేవోంతర మషదదలే కేచిత్తు స్థితవవ 

తన్నీ౯- యో గైశ్వర్యవశాద నేక దేవాదానన్యాయెన. సర్వే చై సశ సము 

ధిగతసకల వెదాన్టాః స సృర్భంతే. తదేలేషూం బేవాంతరోత్స_త్తిదర్భనాత్ 

పాపం బహ్షావిద్యాయాః పాతీకం మోతహా హాతుత్వమ-వాతుత్వం 

చేత్యత ఉ తవముచ్నతే. న, లేహిమపాంతరతవమఃి ప పృభృతీనాం వేద 

నోర స్థిత 2 హేతువ్వుధి కా రేషు నియుకానామథి కార 

తం తాత. వీత యథా౬సౌ భగవాకా సవితా సహస్తయుగ 

పర స్థింతేం జగతోఒధి కారం చరితా తదవసానే ఉదయా సమయ 

వర్ణితః వైవల్యమనుభ వతి “అథ తతడార్థ్వడ దెత్వ నై నవోదెతానా స 
అ 

మేలెకలవవమభ్నే సా కోతి శ్రులేః, యథా చవ ర్హమానా బహావిదః | 9 
న్యు కింత వాల జ్ఞానస్తుతిమాత్ర త్వేన జ్ఞానస్య ము క్తిఫల త్వా 

భావే సత్తి బ హలోేకఫల త్వావిశేషో దర్చిరాదిమారోవ సంహోర; ఫలం, సిద్ధాంత తూ రక 

వ బ్రవస్థాసిద్ధిరి వేకు... శ్రుతావపీతి మె ఛాతి ఖర షే లి నుంత్రే ఇంద్రన్య మేష 
ర తే య న ఆస జన పల భ్య పె, వసిష్ట ర్వశీపుత్ర జాత ఇత్యేనమర్టో ఎవ నాళ్థవా ఇత్యర్హ 8 

పాడీ కమి క్యా పాత తః జ్ఞానన్య ము క్రిహాలుత్వం నా _సేస్టవేతి ఫూరువక; ._ సీధ్ధాంత 

యతి చేతి. భకక స్థాను స్వామి క్టమధి కారక తత్సా)వకం ప్రారబ్ధం యావదస్తి 
కావత్మా_లం జీవన్లు క ల్వేనాధి కారి కాణామవస్థి తి, ప్రైర్ధుతయ్ "వ తిబంధకా 

ఫైవాల్ , వి చేహ కై వల్యమిత్యత, మానమావా_-అశ్రోతి. న్ ప్రారబ్ధ్బమీయానంతరం. 

5 అ సజ వ కావని అ ఇల రుని జు ( నానే సిర ంలే కసా స్పద్ధతుత్వ గ వ్యాత్తదనువసంహార ఇతి ఫలళేద9, “ఆ పాంతరతమా 

ఇగ లౌ, గో జంట న్ు ల బో 3 నామ కలిద్యావరయోకః సాధా విష్ణుని యో గాల్ కృష్ణ్వటె ఏ పొయనః సంబిభూవ 
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ప్రారబ్దభో గతయ KE చై నల్యమనుభ వం “తస తానదేవ చిరం యా 

ప్న “వమా మేథ సంపత్స ఫి ఇతి శ్రుతః. ఏవమసాౌంతరతవమః 

సప భృత యోజఒవీళ గ్ద్రాః వరమేశ్వరేణ తే తేషు లెప్యథధి కారేషు నియుకా 

ము గ్గర్ననే వైవలప్టెు సూతావతణకర్తాణో యాన దధి 

రేదవసా నే చావనృజ్యంత ఇత్యవిరుద్దమ్. సకృత్చ) 

గ్రమేవ హి అలేఒ౭ధికారఫలదానాయ క ర్తాళయమతవాహ ంతేకి 

sw ఫా గృవోదివ గృవోంతేన “మన్వవుస్టం 'దేహూం సంచరంతః 

సాషధి కారనిర్య ర్త రవాయాపరిముషితస్త్మ తియ ఏన దేబాం దియ 

ప్రకృతివశి త్వాన్ని ర్య రాయ దేవోళా యుగపక్ క్ర మేణ వా౭ధితిస్టంతి. 

న వెే జాలిస్మ రా  ఇత్యుచ్యంలే “తశవఏవ త్ ప్రత” స్సృలెప్ప పసి . 

యథా 'సులభా నామ బృహావాదిన జన చేన వివదతు కామాన్యుదస్వ్ 

సం డెసాం జానకం చేహమావిశ్వ నువ్రైదప్ర తేన పశ్చాత్ స్మ మెవ 

ల్! న వస చే | ైనేంద 

తత్ర వశ్చాదూర్థ సి విలతణ; కేవలబ్రవ్యాస్వరూప సక డ్ చేతద్దన్భు దవహాం 

త్య శే ఏత యావత్. ఏకల వీవ అద్వితీయః, మభ్యే ఉదాసినాక్యస్వరూ పే తిష్షతీ 
థ్ 

త్యర్థ 1 నను జ్ఞాని నామవీ జన్రాంతేరం చత భంము_క్లిరిత్యత అహా---సకృత్పి వృ_త్త మితి, 

యది జ్ఞానినాం ప్ర ప్రారఫ్ర "తరి కృకరాథినం జన్తాంతరం స్యాళత్త తదా క్ల న "న్ను క్త ప్రభవ 

స్యా గల్ సెతదస్పి "సబ్ బహుజిన్మ ఫలాయ
 సకృదు ద్ఫూతం ప్రా ప్రారబ్ధం తే మవయంతి, 

జన గ హ బోదాపి జాన యోంగబలన్న శోచంతి ప్రారబ్ధ సమానా సంభ్యంక. ఇత్యర్థః, 
లా 

జానినాం జన్లాంతరస్య పూర్వజన్న ఊూతుష్రారబ్రాధీక తాయాదులు ప్త సతి 
త్రం 

హకుక, యో హ్యాజాతిస్త రకేష సతి లేళ్తాంతళా సేన జన్తాంకరవాక- స లుం స స్మృతి 

రితి వాస్తే ప్తేః జ్ఞైనిమ వ్యావకాఖా వాల్ విశిష్టవ్యాప్యాఫావసిద్ధి! నను శేసాం డాలి 

స్మర త్యొాదలు.ప్తస స్యృతిళ్వమన్యథా సిద్ధమి త్యత ఆహా---న వైతఇతి. తథాచ తేయానముజాశి 

స క రత్వరూ వవిశేన నతి వశేహ్యోభొ వా దేవ విశిహ్రై భా వసిద్ధిరిక్ళర్భ 1. స్రూర్టజేవహానామ 

వృశ్యభిజ్ఞానహీ నా*8 వరతంత్రాః సాఖిమానా జాతిస్యరాప, ఆధికారికాస్తు పూర్వ 

సమాన! న్వతంత్రా నిరఖిమూనా ఇతి వైషవ్యుం. కేన  'జనెకేన సహ్మ న్యుద్య-వఏి వాదం 

కృ 'ల్వేత్వర్థః విదువ$ ప్రారహ్ఞైతిర్వ్క క్షకరాభా నాన్న బంధ$ నిమిత్రాభా వ నైమ్ చ్రైకా 

ఇత్యాదినా ఆ పొంతరతమ వనిష్టా దీనాం నిర్గుణబ్రహ్యవ
ిద "౦ క్రనరన రం వ్ర 

వె నే 

కం నిదుపో న ర్తమాన దేవా పాతానంకరం దేహాంతరస్రా ప్టీరన్తీ, న జెతి సం చేసూ 



భామ్మె (అ. 3. 

ర్వలే యదిహా్బవయు _కే సకృత్ప్రవృ త్త కర్మణి 

వేత తతో ఒన్వదవ్టుదగ్గ 

ని బాగియాః పాతశం 
- చి 

3 AMM NN Fa 0? హొ జ ఇ వ శన రాల” సంవద్యు అ పునః ఇల నై వమాద్యా.నచావిద్యాా 

స్ దర నొక వా nn mn TIE 5 నా «aha 

ప్రవృత్తఫలస్య తు కర్తాశోయస్య ము శోపోరిన వేగకయాన్ని వృ ్తిః 
“తస్య తకొవడేన 

బీ 

చ యావద ధి కారి కాణా3 నస్థిఆకినచ జ్ఞాన ఫలస్యానై కాంతిక తా.తథాచ 

శు తికవిశెశే షెవ సరేంమాం జానానోతం ద త్తి * నై క్ర, మ ష్య [ డ్డ నయ ర్శయతి తద్యో యో 
“KMD Kn న Rha వ ధ్ ఇ దేవానాం వ్రత్యేబుధ్యత స ఏవ తదభవ త్తథర్షణాం తథా మను 

వ్ వ కతి ౧రమానున క కా ను క్రిశ్షు 
భావ ఇ న్యా ఎగ్ఫుబా తెనాం జ్ఞునాన్ఫుక్త్ శు 

వృతి పొదయ లి యది స్య వయు క్ష ఇత్యాది నాం గ్రుతిన్మ ఏళ్యుక్తానె యం కి 
=O 

మప్యాహ=నణావిడ్యేశి. విద్యయా శ్లేశదాహాల్ కత_ర్యకర తయో త్రర్హి 

లీనాం న స్తుతిమా త్ర త్వమర్థ ఇతి 

ప్రారజ్ధస్య కథం స్టితిస్తత్రాహ. వ్రవృత్తఫలన్యేతి, విదుపో బేహా పాతావధిశ్రు లేరను 
వాచ్చ జ్తానస్యావారకాజానాంశనివ రకస  -పారబపీతగనుకూ శనివ రన భ్ అబ క్షు స మాం సల లొ స్ధస్థల లాజ్ఞైానాం వం 

గ, కాం 5 2 ట్ లాప్ గై న్ _ గ శో సామర్థ్యాభావనసీజ్జార్భాగవై వ ప్రారబ్దమీయ ఇతి ఫెవ్య; జ్ఞాని నామధి కారిత్వం కథ 

ఆ స్తీతి పూర్వం వత, సెద్టాంతస్తు--- అ పాంకఠరళమః వ్ర ఛభృతీనామ్ ఆధి కారికాణాం 
కవ్న్గవస్తా హేతువ(ఏ కాశేము వరమేశలతి నియ. సదుం రాన లోక ఫ్రవస్జా రాతుషషని కాశేమ పరమే శ్వ రణ నియు-కా నాం నమ్యాగ్గ రృనత; వృత్నీణ 
కర ణాం యావదదికారనువసీ గి వ warn, వల జా భి స్థితః యా త రబ్బకర్తు ఆ వస్థిత్కి కస్య స్రారబ్ధకర్శ ణో 
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ల్ని క్రొ లా 1 జట వా am అ అగ 
పూరి కా మిల, జానాంత షు మైళ్వరా ప్ట్వపు లబూరసక్వాస్సు వర్మ 

హారయః త వశ్చాడె దైళ్యర్య మయదర్శనెన నిరిషిణ్ఞాః పరమాత్మజ్ఞానె 
మ ఖై ఆశల 

పరినిస్థాయ శైవల్యం యయురిత్యువవద్య లే *“ బహణా సహ తె ననే 
థి ఎ. “ట్రీ ర్త వ స 

జో లాన్ న జ నై ఆం ర్యా Nn a జల 2 
సంపా వృతసంచ ర, పర రస్వాంతె క ఆత్త స్క ప్రవిశంతి వరంవద 

భా సన్న ణా చ అగ ంార్యొానన యాజి దె మితి సృరశా తు వ్రత్యో తుఫలతక్నాచ్చ జ్ఞానస్య ఫలవికవాశంశాను 

వవ ట్తః కరప ల హూ స్వన్హా దాననుళ వానారూ కే స్యాదాళ ౦ కా 

భవెద్యా న పెత్కి అనుభవారూఢం తు జ్ఞూనఫలం “యత్సాహౌదవరో 

శూద్బ) హీ? తి శులే్య "తత్త ఏమని తి చ పిద్దవదుప దేశాత్ . న హా 

ఎసునఖళవం నూర ని తి సమ్మ 3 మనురభి వం సూర్వష శు డ్ సమ్ సన కాలమున సకలం సర్వాత్మ 

- త్యం దర్శయత తస్తాదై కాంతి నిదుషః యవల్యసెద్ధి 

ఇక్వేకోనవింశాధిక రణమ్. 

సూ. అక్షరధియాం త్యవరోథ సామాన్య 

తదా వా ఫ్యామొససదన త్తేదు క్షమ్, 3౩. 

వాజసనేయ" కాయ తె “వతచె వై్యై తదకురం గార్లి బ్రాహ్మణాఅభి 

వదన్శి 'అస్దూలమనణ్వ హ్హ హౌస్ననుదీక్చ మితా్టిది. తథాధర్వకే కూ కాయే 
~ 

మి త్యాశంక్యు జ్ఞానా త్పాకరాత్' పాసశాదివశాది త్యాహ=జ్ఞా నాంక రేవు చేతి, 

వతిసంచరో మవో పు, శయః, పరస్య హీరణ్యగర్భస్య, ఆధి కారాం తే  సామౌత్కృతా 

తనో ముచ్యుంత ఇత్యర్యక. బృవ్హాభా వఫలస్యాపి భావిత్వమాశంక్య త త్త పమసీలి శ్రుతి 

చాధమాహా-నహీతి. కస్తాన్ని ర్థణవి ద్యాయాం మార్తానువన నంహార ఇతి సెద్ధమ్, 

ఇ క్యేకేనవింశా ధిక రణమ్, 

33. 'అతరధియాంి అకురశబ్దా బ్రహ్మా వృమాపకాః నిషేధశభ్రా. విషయా, 

లేవు యత్ర వంత; శుతెన్నత, తావ తామశేసై ్వశని షేధకత్వసంభ వానంభ 

భోగేన తఈయే (వ తిబంధకాంతరా ఫభెవాద ప, తిబంధసాక తా రో వర్తమానదేహ 

పాఠానంశరం శై వల్యం సంపాదయతీతి న చెహాంతరస్రా ప్తీరితి సిద్ధమ్. 
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అథ వరా యయా తదతరమధిగమ్వులే య_త్తదదే శమ ము 

త మవర్ష' స మర ని తి వై నన్వై తావీ వి సనింరరణదార రాణాకి 

\ ఆవ్, రా a] 

తానాం నిఇష ప తచభిసదినాం క్ం సర్యాసాం పర్య 
ల @ 

Ny న్య నం! డ్ క్ నీ (కై, విన స్టైతీ సంశ యే Ee గాద్య ఏవస్థాప్రాప్తానుచ్య త అతు రవి 

యాను వికెవ ప తిమేధబు ుద్దయన్స రాస పర్రావరోద్గవ్యాకః సామా 

నల ద్భావాఖ”న్టం. సమానో పా సరత, విశేవనిరాకరణరూపో 

న పకారక తదెవ చ సరత వతపాద్యం బ్రహ్మా 

వాభ్యాం సంశయమామవా= కౌసామితి. యథా నిద్దణవిద్యాయాం మార్గ ర స్యాన పేక్నీ 

త త్వౌాదనువసంహార స్తథా శుకని షే భాసాముగలకణతయా నరా కని షేధనంభ వా 

చ్వా ఖాంతరీయని చే 

వతు తత లాభువ వత$, శ్రా లా 

ర 

a 

GIS ర శబా నామన పతక ల్వాదను వనం ర ఇతి దృహ్హాం లన పూర్వ 

©) ఫలం. సిద్దాం అ తు దోవద్ష్యయాణభావక ఫలం. తథాహి యది 

త్త త్యంలే తదా లతణాదోము, యది న లశ్యుం తే తదా నర్వ న = ఒంటిని వెభా 
WU న 

౮ 

జై. కని షేధాసీ టై ర్వ శేష ప లీక క్యభౌవదోషు ఇతి వివేక, అతరే ధరి ణి చై ఏత 

నిషేధధిరారాఒకరధియ స్తస్థేతవ శబా ఇతి యావత్. లొసామవరోధ  ఉఊవనంపహోర 

పూరం యథా ఆధికారికపురుహాణా మార రజ్ధక కర్మ వశా దేవ దేహాంతరారంభని బే 

న సంచితకర్తాంతరస్య త తద్దె తుత్వమిక్యు క్రమ్ తాళేహావి త శ్షద్వాకి్యోశ్తె చేవ నిషే-భరువ 

లకోణకయా సర్వై కళని షేధసీద్ధెర్న కాఖాంతదీయని "వ ధానాం ద్రవ్హాథీడే బా తుత్ష 

మితి దృహైంకసంగ క్యేదమాహ 

అత ఫూర్వవ షే శుతెశేవ నిషేధారుపలతణతయా  సర్వనిషేజే నిరేవ, 
al హ్ మకా లాఘువమ్, సద్ధాంతే త్తు ఉపలత్షై క బే శవరిశేమా పరిత్యజ్య నిర్విశేష 

మి 
(e Ce 

| ఇ Care డో గ త నిరా కాంత్యుమితి ఫల భేద39, బృహదె రణ్య శే ఛూ యే ఎత ఏ తదక్సరం 

ఇ. J శ క్ల అద ప్ో గార్డ్ బ్రైవాణా అఖివదంత్యస్థూలమనణు ,  , ఇత్యాది; నీవమాథర్వణశే అతరమువ 
౧ 

£ గ అంద 3 (| ఎ గి కృమ్య .. .య కద దె శ్యమగ్రాహ్యమ్ .. ఇత్యాది. తత్ర కం కచిన్ని పథ శ్రుత" 

అ శ్రుకనిషే ధానాం శ్రుత్యంతరాదు పసంహారో ౭ స్తీ న వేతి సనంచేహూ, నా స్తీతి 
( 

ఫూర్వః వతు, సీ ద్ద దాంకస్తు---అత లే బ్రహణి ద పతనిశేధధియో2క్షరథియః తాసాం 

సర్వ శ్, సివేధశ్రులిష్వవరొ ధ ఉవసంహారో న్యాయ్యఃణ కుతః, సామా న్యక ద్భావా 



ఆహ --- వ వంచార్థ ఇలి, ఆనంజాదీచాం దషహవశాష్టదస్తూదరండరః నిష ఇభానామ 

నాత్మ ల్వా దానం త్యాచ్చానువసంహోార ఇత్యధి కాశం కాయా*0 తేఘామనాక క్వి 

ఏ శేష. బ మిళ్వర క తావవిద్నాతజన చధ కేన  నం,గ వాపిచే చ్ 
నిద * ఇషృబ్రహ్మాప్ప కు ఖీత్పె "ఫ్ సః కధ వ్ గుం ఎడ్లకు నిరెుతుూ 

స్థూలానణంచాక స్తం "కా క్ ప్ప్తని షధళబైై నామన్య తృ శ్రుతని షేధ జ "కైక చాక్చత రారా 

నంసోర ఇతి చింతా యుప అన తృ శ్రుతోమోణాం అన్య కృస్థ శేషిసంబం భే 

దృష్టాంతం వ్యాచ స్తే-యభేకి.. మదగ్న్ని$ సృష్టి కామశ్చతూరా ర్రేగాయజ లేత్యుప 

శ్రవ్య నిషాతో 'జికుదన్ని నా లతో జావుదగ్నో వ్ర=హీనశ్చతూరా తః శతు 

స్టన్. “పురో డాశిన్య ఉవసపో ఛవంలీితి పురి రోడాళశసా ధ్యా ఇవ్షయక (త తే త్రిరీయౌకే 

విహీతా$,  తెసామధ్వర్వ్యుక ర్త క త్వా త్సామ వేదొత త్పన్నమంత్రాణాం తాస్వపి విని 

యు క్షత దధ్వర్యుణై వ _పృయోగో నోద్దాత్రేశ్యర్ణః. చేన్చేవగణన్య వా త్ర మభ్వరం 

చ కర్తా" న్నే స్హషత ఏ వేళ్యగ్నా్యామం త్త? ఇఅనుంత్రార్థ?" ఉచ్చ త్తివిధిర్లుణ$ ఫలాపేవమళ్వా 

దుక్పస్ణస్య ఫలే విని యోగ విథిరు ఖ్యక్ సఫలత్వాల్ . తథాద మం త్రాణ "ము డ్రాతృ 

వదోశ్చన్న తప్వ్వదు ద్రొల్రా చుయోగ 8 విని రోగ పిధి నాధ్వర్యుణా ప్రయోగ ఇతి గుణ 

భ్యాం చె రశనిరా సేన బహూ 

తస్య బ్రహ్మణః వ, 8 పాద్వస్య సర్వ 

తాభ్యాం శూతుభ్యామిక్యర్శ ర త్ర 

దే స్ట౬హీ చే పరో జాళినీ వరా వసతు త్ఫు'చోది తానావకాపస దానామధ్య్వర్యూుక ర్త ఎక 

పురో జాశళశే చేషూణాం మం త్రాణాం యె, క్వచిచ్చు)తా నామవీ అధ్వర్యుణా సంబంధ 

తథా అతరవ మితిశేసాణాం నిషేధానాం యత్ర క్వ చిచ్చు) తౌ నామవ్యత శేణ 
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అ గ ఒం అడది ఆ pp 

ర్రదానస్యు వథానతం త్ర, తాషచ్చ్బాంగానాం, ఎవమివోవ్య తీర తంత్ర, 

త్వా త్పద్వి శషణానాం యతి, కచిదవ్వుత్పన్నా నామతు రణ సర్వ 

(త్రాఖసంబంధ ఇత్యర్థః. తదు కం వు వ్రథ మె కాండే 'గుణముఖ్యవ్వతి 

నే తదగ్ధ త్వాన్ను ఖ్య న పెదసం మన; (వై-సూ 3- 3-త్రా వ్రత్యత్ర,. 

బతి వింఠాధికరణమ్ు. 

అం “డ్యాసువక్షాసయు జాసఖాయాసవూానం వృతం పరిషస్వజా తే 

వా wana Ie ల య ~ aA వ్ గ రామం గ 
త యోరన్వః ఆర్బి లం సాద్య _త్త్వనళ్న్న ఇ న్నని ఫి అభి బూ వీన్తి ప్రత భ్యా 

ఆాధికారే మం త్రృమాథర్యణ కా న ప్ర రాక పఠంతి తథా 

కఠాః *బుతం వీబంతె సుకృతస్వ్య లో జే “సకం సృవిష్టై పస్ మే 

వరా ర్యా ఛాయాతపా బహావిదో వదంతి వంచాగ్నయోయేచ 

ముఖ్యయోర్వ నీల్ కము విరోే నతి ము కేన బలీయసా ముంత్రాక, క పదస్యాధ్వ 

ర్యుణా సంయోగ; ఉత్ప లేర్వినియో గా ర్భత్వాదితి జై gg మినిసూ త్రార్థః. 

యద్యపి శాబరభాొ ష్య వారవంతీయాదిసొమ్నా ముమ్రైన్స ఏరకసాొనువేదో 

త్పన్న త్వాదాభానాంగ త్వనో చై న్స్వర వ యోగః. 'య నివం విద్యా నాషరవంతీయం 

గాయలి యజ్ఞాయజ్జీ యం గాయలతి వామ దేవం గాయతీ' త్యాథానే నేపాం విని ళ్ ౧ 

యోగవిధినా యాజుషణ యాజాష సో పొంశుస్వరన్య ఎప్కనంగ ఇతి గుణముఖ్య యో 

రిషిరో భే సత్యుళ్చ శ్తేర్విని యోగార్భ తాకను ఖ్యవినియోగబలేన సామ్నూం యజున్వేదన్వర 

సంయోగ ఇతి సూ శ్ ౦ వ్యాఖ్యాతం, తథాపి న్యాయసామ్యాదోవస దమంత్రా; 

నూ నూ త్ర విప య క్వేనో దాహృతా ఇక్య్ళవిరోధః. 

ఇలి వింశాధికర జమ్, 

విర 'ఇయదామననాల్ ” మం కృద్యయే౭కి వృతిపాదనవ, కారభేదాల్ 

సర్వ త్ర న సంబంధ ఇక్కర్థః. తదుక్తం జై మినినా సృథ మే కాం డో గుణముఖ్య స్యతి 

మ శ్ర కదర్భ శ్వా శన చేదసంయోగ? ఇ్షలె. 

స్రూర్ష్టం వెద్యస్యాక్షరనై ్యశ్న వివా సిక్యాత్ అతరధియామువనంహోర ఉక్తః. 

కర్తి ఇహ “ద్వా నువర్ణా' ఇతి వాక్యే నీకనై గవ భో క్షృత్వమ్స్ *“బుతం వింబంతే” 

ఇతి వాక్యే ఊగ యోరపీక్యుథయ క్ర శ వేద్యభేదార్విద్యాభేద ఇతి సృత్యుదావారణ 

సంగ ల్యేదమాహ--- 

డ్ర్ 
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త్రిణాచిశేతాలి పిలి, కిమ తే, విదె దై్వైక తగ్గముత విడ్యానా నాత్వమితి సం 

రు ంతానత్నా ౫ రం 'ఏద్యానానాల్వమితి. కుతః, విశేహదర్శనాత్. 

ద్యాసుషృరైత్య త్ర, తై న కస్య భో _కృత్వం దృశ్య ౮ లే వ్కస స్ న వాభో_క్షృ 

త్రం. దృళ్వ తే. బుతం పిబంతావిత్వ త్ర తూభ యోూరపి భో క్షృత్వం 

ద్భళ ఏలే. త ద్యెద్యరూపం భిదష మానం వ విద్యాంభింద్యాడి క్యేవం పా 

బవీలి విచె ఇకత(మిలి. కుతు యత ఉభ ఈయూకహ్ననయోర ౦ తే మహ 
ww వ (1 శ. బి ew 
యత్తాపరిచ్చిన్నం వ్వతో్య వేతం వేద్య యాపమభిన్న మామనంతి నను 

దర్శితో రూపశేదః, నేత్యుచ్య కే 'ఉభానచే స్వేలౌ మంతా జీవదిరతీయ 

మోళ్యరం ప్ర వృతిపాదయతో నా ర్థాంతరం ' దా్యసువ్తా” తత్ర తావత్, 

'అనక్నన్న నో అధి చాక లీలి త్య నా యాద్వతితః వరమాళత్మె పలి 

పాద్య ల, వాక్య నె వేఒవిచ నవ పృతిపాద్యమానో దృశ్యతే “జుష్టం 

య డాపళ్టత్వన్వు మితి. 'బుతం విబంతా” విత్య త్ర తు జీవ వ్బత్వళ 

నాయాద్య తతః వరమా క్ర పిక ఆ నృహచ రాచ త్రినారున విబతిత్యు 

పచర్యకే, పరమాతే వ పృకరణం “పవార్టతల , అన్యత్ర ధ రాద్దన్య ఆ తాధర్థా 

దిత్యువ క్ర, కమా శ్థద్వెషయవవాశ్రోవి వాక్య శపో భవతి “య స్ఫేతురిజా 

నానాముతరం బహ యత్సరి మితి “గువోం వ విపైావాశానౌ హీ 
తి WJ © టి 

జిజ్ఞ్యాసె క భా" నాచ్చ సంశయమావాకిమ ప్రే, తి. బుతేపానచాెక్వే “అక్షరం బ్ర 

యక్సర' మితి గుణాః శ్రుతాక్క, ద్వ్వానువర్గ స నాస్యేబునళనత్యాదంస 3 సేఘాం మిథో నోవ 

సంహార ఇతి వూర్వపమఫలం, సిద్ధాం చే త్వసంనారిబ హ్మస్వరూవవా క్యాస్థి క్యాదువ 

సంహార ఇతి వివేక. అస్తు వేద్యైక్యాల్ ఆతరధియామువనంహార8 ఇహ తు వేద్య 

"భేదాన్నోవసంహార ఇతి పృత్యుదావారణేన పూర్వవకత్ష$, నన్వయం గహాధికర ణే నిరస్త 

ఇతి చేత్, సత్యం, కింతు పిబక్సదసన్య ము ఖ్యార్థ త్వాయ స్వతః కల్పనయా చ పాన 

అక్ర, ఫూర్వవకు విద్యా భే దావన్యోన్యం గుణానువసంహార3, సీద్దాం లే తద 

ఛేదాదువనంహోర ఇతి ఫల భేదః, ఆశర్షణో “ద్వా సువక్తాసయంజా” ఇత్యాదిమం త; 
ల్ 

ప్ర్హూంపలే; కాఠశే౭పి “బుశం సిబంతేె” ఇత్యాది. తత్త  కీమనయోర్థం తృయో 

ర్విద్యాభేద్కు ఉఊతా భేద ఇతి విశయే, విజ్యాశేప ఇతి పూర్వః వతు, సీద్దాంతస్తు--- 

మం్రేన్వరో ఎద్యాయాః అద వివ కుతః, ఇయత; ఇయత్తానచ్చిన్నస్య ద్విత్వావ 



893 రత్న పృభాభూవి జె శాంకర బ హనూ తభామ్యే (ఆ. 3౩. 

త్వ త్రై తత్స (వంచితం కస్మాన్నా న స్తీ వేద్య'భేదః తస్తాచ్చ విద్వ్వైక త్వం, 

అవిచ శి వ వ్సే లేషం చేదాం తెషు పౌ రాావళ్యాలో చనె వరమాత్మ 

విచై ఏ వావగమ్య లె ₹ తా వాత్త్వవివతమైవ చ జీవోపాదానం నార్ధా 

_నరవితముయా, న చ వవమాత్మేవిద్యావివతమూయాం ఇ దా ఖీదవిచా 

రోఒ స్థృత్యు_క్షమ్. తీస్తాత్ప +పంచాన్టవవై ష యోగ తస్తాబ్చాధిక 

థరొవసంహోర స్తత 

బతక వింఠొధికరణమ్. 

సూ, అంతరా భూత గా మవత్సొ త నక ౩%. 

యతా ఎమాదవరో వద ్వ రివ యు ఆత" స రా్యాంతరః 'ఇ ల్యేవం 

ద్యిరుసుస్పిక హో ళ రమ వ్షరంతశ్వేణ. వాజసనెయినస్సమా 

మనంతి. తత్రసంళయ,, వి టై ఫోత్వం వా స్యాద్విదా్యానానాత్యుం చేతి. 

కృ త్యాశ యౌ బుద్ధిజీ వ వ్బంతే " గ్రాహ, సువ" తు జీవేశ్వరావిత్యధికా 

శం కొయా?ం౦ మం, తృద్వయ=వీ ద్వివచనశబ్ద సామ్యా దౌత్ప బ్లెకద్వి శ్వవిశిష్టతయా తుల్య 

వస్తు ద్వయ, వ్ర త్యభజ్ఞానస్య బాధ కాభాచాత్స )కరణాద్యను గ హోచ్చ జీవానువాబేనా 

సంసారి బవ్యాణె మం,కృద్వయ ఆ "త్సర్యమితి ఇ క పంచార్థ మిదం సూతృమితి భావ. 

ఇల్యే కవింశానకర ణకు 

3%. “అంకరా భూక ర్హానువల్ సాషాత నః) ఘటాదికం చిస్వషయ తేనా 

బరోకం, బవా తు సాకాదవిషయ 'కేషనావరో తమితి, ళు (మూసే వంచమా ఆత 
య థి Ww Un 

తావాత్యధర్థావరో తకం బహ్మణ్యుకం జ బృవ్యాభర 8 సర్వాంతరత్వమాత్య్మన్యు క్షం, 

బ్రన్నసో్యభయ త్రాష్యఖిన్న త్వేన ఆమననాజ్ ఆభిథా నాదిత్యర్థ ౩. అ త మా మం తే 

ఏయే భో కృ తాను వాదేన వరమా త్రా భేద$ వలి పాద్యః. 'వబంతోె తి వయా 

గన్తు భో క్ష జీవసాహచర్యాల్ అభ క్షరీశ్వశే “ఛి శోగ చృంతి ఇతివదువవద్యత 

ఇళ్యవిరోధు. 

b 

స్రార్వం పీబంతావిత్యస్య వదస్య లాతుణికత్వేన వె టె ఫ్ర కె్సద్వి టె వ్రక్యమ 

భాణ్చి ఇవా తు వేద్యాభేచేఒపి న విద్యా భేద?, “సమిధోయజతి” ఇత్యాదౌ యజ 

క్యృభ్యాసవదా క్ల భ్యాసాదిలి వృత్యు దావారణసంగ కే దమావా_ 
ఆత్ర ఫూర్వవ షు మిఖో ధర్థానువసంహార3, సిద్ధాం తే తూవనంవోర ఇతి ఫల 
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విద్యానానాత(మితి తావత్నా)_ఫ్థం, కుత అభ్యాససామన్థ్యాత . 

అన్యథా హ్యాన్యూనానతి క్వార్థం ద్విరామ్నూ నమనక్థక మేవ స్వాత్ , 
తస్తాత యుథాశ్యాసాత $ కర్త "భేదం ఏవమభ సృసాద్విద్యా భేదప ల నవం 

పొప్పె మ్రుత్వావా “అంత రామ్నా నావిశే కపాత్ స్వాత్తనో ని దై సైకత 

మితి. సరఠాషంతరో సా తా వంది? వ రై రన్వంతం వా న్వాళ్ళా ఉభయ శ్రావ్యవిశిష్టః షృచ్చ 
సృత్ఫుచ్య త చ, న హా దావా తానా పేక సక దపా సరాషంతెరొా 

లీ 
టీ o ద ఇమ జు ఎ యద జు నంభవతం తదా బాాఫ్టకే సార్టంజనం సర్వ ాంతేర తృమవక రక "లే పతే, పీకి స 

తు భూత గామవనై. మవ సరా్య్యాంతరతగ్షం స్వాత్, యథా పంచభూః? GA 
స్య దమ "ఊదెహా భా వృథెవఐ బ్యా ఆపో, నరా అద్భ న్. తెజో౭ న్లర 

తి ఇ wa 

మితి సత్య'ప్యూ వె వెయ క అంతు అర్ద వైన సర్య్యంత క త్వం వళ్ళ, తో 

వీతర్థః. ఇ అథవా భూత గ్రామనవెతి శ్రుత్యంతేరం నిదర్శయత. యథా 

"నేన శయోర క ౦ దడీక మంతవ్యం, త కం నృణకృృతం ఏ వ 

. 

——ం?7 క యయ pag ఇ + జే చ డ్ పప్వత్యువున్తి ప శే FAY యాజ్ఞ 

తిసాదితణ తన్హైప 'యదేవ సాశకూ Cer 
~ ' "ది వా న్ CF ప ల్మ్యాన బాణా ది బంక దృషహ్రానిసాతీ 

దపరోజాద్బ)హ్మ య ఆత్తా సర్వాంతర_స్త స్టే చ్యాచౌ్వ్టితి కవోళ ప్రశ్నే౭శవా 

యాన్యలీతః ప, వ తిపొనితక. తత త్ర ద్రాకణద్వయేఒసి వ వ శ్నా ద్యభ్యాసాత్వ క్యాంశరత్వ 

వ ప్రకరిజ్ఞాణాన్న సంశయ్ేు పంత్రయోశ్వేవై చ్య్యెక్య్యాచస్త వె రకం, ఇనా తు బస 

హ్లణయో రజ బ్ర ట్ర్! క్యేఒపి అభ భ్యాస*ద్విట్యా భేదం యజత్య భై 'వ్రసాత్స్య: యాజ భే కవ చెతి 

చేతన పారహోన సూరషవతుః, త ల్ మిథో ధర్రానువ సంసార | ఫల, సీహ్టాంలె తూ 

ఛేదః. బృహ దారణ్బేే---' య తాకా దవరోకాద్భ వహ య ఆతా సర్వాంతర$ళే ఇతి 
ల లీ బడ ఆశీ | 

కిషగామ్నాయ తే. తత్ర కిమన రారా) వ్యాణ రాగి ద్యా భేదం ఉత వినా క్టమితి 

విశయే, విద్యా భణ ఇతి వూర్వః వక్? సీద్ధాంతన్తు---ఆమన నాల్ ఇతి పదన్భాడాను 

పంగ $; బ్రాహణద్వయుడవి సత్త న నర్వాాంతర తాషమన నాల్ విజ రకం విశే 

"EE ష్ ! ౧ దా we యష్; పసి స ఇ] ర రష్టరోార్సు కః నరాషంసర తై సయోగాబీ. భు భూత గాచు మవణ్ 

యథా ఖభూవనమూ వశత ననూల చెహా వృథివ్య "మీక్షయా బలమాంతరం జలాపపేతయా 
శ 4 

చేజ ఇత్యాద్నిక్క మిత్రా వీ కీకం భూ తొనామాంక రతస్షమ్, న్ ముఖ్యమ్; తద్వత్ , 

అథవా. "నీకో శేవు సరగ్వభూలేము నూఢి ఇళ్ళాని శ్రుత్యంక కే సర్వేషు భూక 
వ § యమ ౪ న గా మేము సరార్టంతర ఎక వివ అత్రామ్నాయ ల, తద్వదన యోర్బా )వ్యాణయోరితృర్థః, 

ర్ ఆబ 9 నవం చ నేజై సక్యార్విదై కమిలి సిద్ధమ్. 



900 రత్న వృభాభూషి లే, శాంకర బ్రహ్మనూత్రృభామ్యే (అ. 3. 

'వకో బేవస్పర్యభూ తేషు నాథ స్పర్ష వ్యావీసర్వభూ తాంతరా క్టత్యస్మి కా 
మంత్రే, సను స్తేషు భూత గ్రామెహ్వక వవ సర్యాంతేర ఆత్ర” ఆమ్నా 

యశ వవమన యోరవీ | బ్రాహాణ యోరిత్వర్థః. శస్తాట్వేటై. న్రకత్వమ్. 

సూ, అన్యథా ఇ దానుపప ల్రరిటె 

చేన్నోపచేశాంతరవల్ . 5౬. 

అథ యదు కృమనభ్యువగమ్యుమానె విద్యాఖేదె ఆవ్న్నూన 

రిం తత్సరిహా _ర్హవ్వమి, అతశ్రోచ్యలె,ూనాయం దోవ, భెదానువప ఆరిత 

ఉప దేళాంతరవదువవ త్తే, యథా తాండినామువనిపది వస్తే వ పాఠ శే 
అ € 
= 

“స ఆత్మ తత్త (మసి శత కేత” వ్రలి నవకృతొ ్వప్యువటె శన విద్యా 

ఛేదో 4 భవతి వవమిహోవి భవిష్యతి. కథంచన సవకృతో సఒప్యు షవబేశే 

విద్యా ఖేదో న భవత జప క్ర మోవసంవో రా భా, యు కొద్ది శగమాత్, 

ot 
క డా వడ చన; భూయ ఏవ మూ భ గవాల! వపజ్హావయత్వి ఈ చైక సైనీ వారన వను ప్రనకప్రున 

ప్రతిపిపాదయిషి తవ్య ల్వెన్ ప కేపాడాశంకాంతరనిరాకర జేన చాన 

కృదువదేశ్ పప వవమిపహోవీ వృళ్నరూపా ఖేదాత్ . “అతో ఒన్వుదా 

క) మితి చ పరిసమా పగరనిపేహిాదువక వసంవహో రా తావబేశార 
—_0 జా — నీ ల క్ 

న జ్యా ‘ హహ అ వే రే ర క్ విషయా ద్భ స్వత. యచేవ సామాొదవరి*మాోద్బ బ్రా తి దితియేప్ప్క న్ని 

A జో అ యం NN వళ దై నన ర ప శన న్నా ఎప కొంం వ్రృ్రయుంజానః ఫూర్వప్రళ్న గత మేవార్థము ర్తి త్త లై న్ లోహా 

సంహార ఇతి వివేకకి. ద్వయోః నర్వాంతర త్వానువవత్సా తవద్భాాహుణజయో నేక 

వస్తుపరత్వం సిద్ధం. తశ తభాద వేది దై స్రక్యాన్నిర్దుణవిదై టేన్ న వివాద, 

3౬. అన్యథా. నను విై చా క్యాంగ కారే అ భ్యాసానువవ త్తిరితి చేత్, ఉచ్చ లే, 

నవాఖ్యా నకి కర్వఛచకో యో నిరర్ధక, ఇవా పవ సమాసాలు తనవి వా 
న న. 

పూర్వవతీమనూద్య దూషయతి-____ 

అన్యథా విద్యా భేదానంగీ కారే ఆమ్నాన భేదప్యాఖ్యాసస్య అనుపవత్తి? వ యో 

జనాభావాదితి చేత్, న, ఊవచేశాంతరవల్ అభ్యానస్యోవవ తిః తథాహిఎాయథా 

ఇాందో గ్యే 'తేత్త కమసీ” ఇళ్యువదే కేనవకృత్వోఒభృన్యమా నే పీ న విద్యా భిద్యు లే, 

ఉప, క్ష మోవసంహార యోరవి శేహిత్ ; కద్షత్ బ్రావాణద్వయేవి వశ్నరూపోవ 



పా. 3.] న్యతివో రాధిక రణము. ౨౩.సూ, ౨౭, 901 

గా 

రం. ఇ wD అ | నాం 
మాణం దర్శయతి. ఫపూర్వన్మ ంళ్చ బాహూ ణ కార్యకర ఇణవ్వుతరి _క్షృన్యాత్మ 

నస్పద్భావః ఫ్య క్ _త్తరస్మి ౦స్తు తనె సై స్ట వాళ నాయావిసంసాక ధ రా 

ఆతత్వం వి నహ 8 కథ్యతే, ఇక్యేశార్థతోపన త్త 9 తస్తాదెకా విద్యుత, 

ప్రతి ద్యావింశాధిక రణము. 

సూ, | ఏిళింపషంతి పాతరవలత్. ౩౭. 

దో్లఒహం సో౭_ సౌ 'మయమోఒసౌా సోఒహోేమి లే సిత రెయిణః 

ఆక్యవుపక వకృత్యు సమామనంర్కి తథా జాబాలాః "త్యం వా 
ల బి 5 చా వ ఆధ హై రిం ౮ ఇల ఇద 2 > wan 

అహమన్మ భ గది దేవతే అహం వై తషమను త. తత్తే సంశయః 

ఉష వగ గర = oni వై “390 కం. మా హూం = కా కినిపొ న్టళపో రేణొభయరూా పా వములిః కర్ట్ ట్టి ఉైకరు చై ఆలే 

దర్ లవ _ <n ర PEIN జ ఏకరూ వె వ! తావదాహృ నహ్యు తై తన ఈళ్వ ౮ లక తం ముక్త్వా 

ఒన్యత్కి- చితి చింతయితవ్య మస్తు, యది చైవం చింతయితేవ్యో 

సేద పరిక లే వత్, సంసారిణ కళ్ళ రాత త మోాశళి కస్య 

ర్యాత్మృత్యమితి తత్ర సంసారిణస్తావదీశ్వ రాత్మ తష ఉత్కర్లో భ 
29 

a 0 

నాయాద్య తీశళ్వేరూ వవి శేష కథ గార్భ త్వాదభ్యాసో ఒన్యథా సిద్ధ" న విద్యాభేదక ఇతి 

సముదాయార్థకి. 

కృతి ద్వావింశా ధిక రణమ్. 

3౭. వృతిహోర;, జీవేళయోరి థో వి శేషణఏేప్యఫావో  వ్యతిహార్క తస్య 

శ్రీశ త్వత్ , ఉత్క్భృప్రచృుషిన్నక్య ప్రే కా సలవతీశి న్య్యాయాచ్చు నంశయె జవ 

శఈశ్వరశ్వమతిశేవ కార్యా ఉక్తన్యాయాల్ -వృతిహారక్రుతిస్తు తస్యావీవ దృథేకర 

గార్భ త్వ నాభ్యానపదన్య ఖా సిస్దేతి దృష్టం లేన వూర్వవవమ్; తత్త లాఘవం ఫలం, 

కృవస్య 'అతోజన్యదా ర్తక్ ఇత్యువనం హోరన్య చావిశేహోన్న, విద్యా భద ఇతి 

సీదమ్, 
థి 

పూర్వం యథా అభ్యాసస్యాదరార్థ స్వేన మలేనవైక్యమవార్తి తథా వ్యతి 

హారో వ చేశస్య్ఫా చె ప్యాద రార్భ తాన్య తేశకరూవత్వము స్తీ ్వతి దృష్టైంత సంగ లృేదమాహం 
బస్తి పాజ్ 

అత్ర, ఫూర్వవ శే మ శేశైక్ళరూో బు లాఘవమ్, సిద్ధాంకే నశేశ్ట ప్షరూయ్యు 

వ్యతిహారసార్థ క్యమితి ఫలశేదః. ఐక నేయశే హ్ర్హయలే-_ 'తద్యోఒహం. స్రో౭ సా 
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వెత, ఈశ ర న సర్ధి కు సంసాన్యా నత తక నికర షః కృుతస్బా త్; తస్తాదెక 

మతే, వ్యతివో రామా మస్తాన దేకత్వడృథీకరణార్గక శే 

జే దే రకంగ సగ దొరా గ ut న్నా వ ఇ, సం ప్రావ్తేవత్యాహ, వ్యతివోరోఒయమా ఛ్యానాయాన్నూయతే, 

ప్రతరవత్ , యభేతరే గుణాః సం్వాతృేత్వ వ భృతయ ఆథ్యానాయా 

zg సమామ్నా కం ఆభ యూ 

హం చ త(మసీితి.త చోభయరాపాయాం హం చ త్వమసీతి.త చ్చో 
మతే క _కృవ్యాయామగ్థవద్భవతి, అన్య థాహాదం విశే పేణోభయా 

కనైవ కృత తా్యాం . ననూభయావ్న్నూన 

రర గ్ లర గ్ర న స్ 

[65 వ్నా యంళలే తద్వత్. _తథాహ విశింమం 

చార డన 'త్యమహమ; 

రక్ష ప్ప 
(స [ — 

స్యార్జవి ఇమే పరికల ఇమా నే దేవణా *యాస్పంసా ర్వా త తాప కర్ని కరః 
y శి : టీ గ DD రే 

వ సజేషుతెతుు క్షం. నెషదోవము ఐకాత నె షవానేన ప కాసేణాను 
నా అలవి ర శ అకా అ గ 

చింత్యమాన త్యాత్ . న న్వెవం సత్ స ఏవై కత్యదృథ కార ఆవద్యేత, న 

వయ మేక త్వదృ4 కారం వాషయామ్మాః కిం తరి వంతివో రే శేహా 
అ ఖే ఖై 

ద్విరూ పా మతిః క _ర్హవ్యా నచనప్రామాణ్యాత , నైకరూ ౩ క త్వ హవ 

దువపావయాను, ఫలత ES _ర్వేమవి దృుథిభనతి. యథా ఆ థ్యా 

నా స్థైఒవ్ సత కామత్యాదెగుణోవదే ౩ తద్దుణకె ఈకశరః ప్ర మ సిద ఏతి 
నీ ఏ9 

వ్ధశన శుక్యర్థ న పళ్వమితి వివేక. వీశేనివ తమవాముసీ తుబ్చార జే చై కత్వమ తేః 
వజాజీ యోనా 

కృత క్వాదహార శ్వమసీ లి పృథా స్యాదిళ సర్భఃః ఉక్షదోషం సారయతినన్వితి, 

సంది గ్రే న్యాయనస్నావ కాశ ఇహ తు శుక త్వాదనోన్యాత, త్వం విభయం, 

బ్రహ్మణి మనోమయ త్వాదివల్ జీవాత్యత్వన్య ఛ్యానార్థ మారో శే పేఒవీ నికర్ష వ్రస క్త 

7 "0 CA SY అర్య పీ అయ 2. Tre) భవా దితి వరివారతి చనెష దోవ ఇతి, బ్రహ్మణ నికర్షం మా తై దవత ద తనీ, 

ఛ్యానే మదుక్త మేవాగతమితి శంక తేన 'చ్వేవమితి. మళెేర్డి పమావళ్వం త్వదను క్ష 

మస్తైఖిరుచ్య లే ఛ్యానవరం హాక్ళమిద మేక్రత్వం తు మానాంతరావిరో ఛాలత్ సేధ్య 

తీ ఏ సమాధల్తే__న వయమితి. అహం గృవో పాస్తీవ్వయం వ్యతివార ఊవసంహ 

యో౭.సౌ సో=_ వాక్” ఇతి. త్ర, కిం ప్యతివారేణ మతినేకరూ పొ విధియ లే, ఊత 

ద్విరూపేతి విశయే, వకరూ పేతి పూర్వః వతం. సిర్దాంతస్తు---వ్యతిహారో ఒత్రూ పాస 

నార్థముపదిళ్య తే. ఇతరవత్ యథా ఇతే సర్వాత్మ త్వాదయో గుణా ఉ పాన నార్ధముప 

దీశ్యం తే, తద్వత్ . శథాహి విశింషంతి సమామ్నా తారః 'శ్వమహమస్య్యహం చ త్వ 

మసీి ఇత్యుభ యో చ్చార తేన, తచ్చ విశేషణం ద్విరూపొయాం వత్ కర్త వ్యాయా 
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(ఆల తద్నత్ . తస్తాదయనూ థ్యాతవోో వ్యతిహోరస్పమానే చ విషయే 

దట త యోవింశాధికరణమ్. 
Wy 

అస ఐ ౮ 
సూ. సెవపాసలెే సదయ: ౩౮, 

OQ 

“స యోహై తన్మవ పాద్వతుం పృ వథవుజం వెద సత్యం బ్ర బై En 

త్యాదినా వాజసనేయ కే సత్యవి ద్యాం సనామాతరోపాసీనా? విధా 

యానంతరమామ్నాయతే “తద్య తృత్స త్త ఏముసౌ స స ఆదిత్యా యన 

ఏతేన క మండ లే పురుషో యక్చాయం దత. తఒతు౯- వుసుసి ఇత్యాచి 

౧ ఇతొానహ-తసాదె తి. _ర్హవ్య ఇతస్నెవహా తా Et) 

ఇతి (త్ర, యోవింశాధికరమ్, 

3౮. నైవ హి సత్యాదయః. స యః కళ్చిదధి క'రీ మహా ద్వా ్యవకం యతీం 

- న్ జ , న న్ అల మే ష్ లే. రం 

పాణ్యం భతి నెను చథమజెం వఏీకత్ నచ్చ త్స చ్చెతి సత్యం బ్రహ్ షై రణ 

స్థ్టేతన్న లోకజయః ఫలమితృర్థ3. సత్యమితి నామాతురాణి 

థధమాత్తమే అతర సత్యం, మధ్యస్థమషరమనృతం, ఊభ 

విద్యాంగ ల్వేనో కా. య క్రీల్ పూర్వ, ప కృశ వృాదయా ఖ్యం తత్ సం పృత్యు క్షయ 

త్వాదిగుణకం, సో౭. సా వా వత్యమండ అ మీజి చ పురువ స్తస్యాహరిత్యహమింి చ నా 

మద్య్వయ జ్ఞ * వాల్ పాపకతయః ఫలమిత్యర్థ 8. ఆత్త వఫూరో ఏత్తర వాక్స యో ఫల భేద 

టాడ్ 

మర్థవర్భవతి. అన్యథా హీదం వి శేషణోఛయా మ్నూన నమనర్ధ కం స్యాజ్. అతి మతి 

రె 5 
ర్చి ప్రరమ వెలి సిద్ధమ్, 

ఫూర్వం జీవబ్రవాణోర్వ స్టితిహోరో భు దాక్విద్భాదై ళూవ్యం యథా అభ్య 

ఛాయి, తఖీవాపి సక్యవిప్మాయామ్ “లే కాష్టయతి. ఇతి తదనంతరవిద్యాయామ్ 

“వాంతి పాష్తానమ్' ఇతి ఉభయ త్ర, లోకజయ పావనివృ త్తిరూవఫలగ క్తి భే దాద్విద్యా 

"భేద ఇతి దృష్టాంతసంగ ల్యేదమూహ--- 

అ, ఫూర్వవసషే గుణా నామనుష్టాన వ్యవస్థా, సిద్ధాం తే తు అనుష్టావై క్యమితి 

ఫల గోదా. బృహ దారణ్యశే త్రాయతే దుహద్యతం (పృథమజం వద సత్యం బహ” 
టాలీ 

ఇతి సత్యవిద్యాం విధాయ తదనంతరమ్ '“తద్య త్తతృత్యమ సా స ఆదిత్యః ఇతని. 



904 రత్న, పృభాభూషి తే శాంకర బహాసూ 

తత్ర, సంశయః, కిం చ వలే సత్సవిచ్యే కిం 

తావత్ వా ష్టం, భేదేన హీ ఫలసంయోగో భవతి “జయతీ 

మాన్లో కా నితి పురస్తాత్, “హన్తి పాపానం జవోతి చ అతున 

పరిషత్ వ,కృతాకర్ణ ణం తూపానై తాషది ల్వెవం DE 

ద్రూమః ఏ నై షయం సత్యవి ద్వెతి. కుతః, “తద్వ త్తత్సత్య మితి 
జో కారి - 9 జ a స హె భ 

వ్రకృతాకర్ష ఆ త్. నను విదా భేదెఒవి వ్రకృతాకర్షణముపా నై నక 

త్యాదువవద్యతఇత్యు క్షం, నై తదేవం, యత్ర హీ విస్ప పా ఆర 

ణాంశ రాద్యిద్యా భద! వ్రతీయతే త్మలెతదెవం స్యాత్ = అత్రతూభ 

యశథాసంభవే తద్య త్తత్సత్యమితి వ్ర లౌకర్పణాతి వూర 

విద్యాసంబద్ధ మేవ సత్యము త్తే త్రరృత్రా నుక్చష్వతేఇ త్యెకవి ద్యాత్వ 

నిశ్చయః 6 యత్పునరు క్ర కం ఫలాంతర ఫొ క్రవసూష్య వ్యాంతరమితి. అ త్ 

చలే, తస్యో వనిషదపహారహమితి చాంగాంతరోవ దశస్య సావక మిడు 

wr) 
CEN 

శ్రులేః వకృతాకర్ష ణాచ్చ సంశయమావహా_క గ్రే వి. వూరవమ్నే గుణానాం వ్యవ 

యానష్టానం, సిస్టాం లెత్వనుష్టా నై క్షమితి ఫలం. యా జీవేశయోరన్యో వ్యాక్యత్వ శు 

ఛేదాల్ మలివై రూపము క్షం, కథ్యాత్స ఫలశ్రుతి ఖీ దాద్విద్యాలేద ఇతి గ 

పూర్షపత యతి ద్వే ఇతి. విశేష్యబృవ్మామా త్రాకర్ష ఇమయు క్షం, తద్భ_త్తదితి సర్వ 

నామఖీ పూర్వ క్షగుణవిశిప్టం బ్రహ్ ఆఅకృమ్య ఆవి త్యాక్షీ స్టానాదిగుణని ధా నాత్ , 

తథాచ వాక్య భే దేఒప్ విదై స్టిక్యనీద్ధిరితి సిధ్ధాంకయతి_నీశై వేతి, యథా దహార 

శాండిల్య విద్య యోర్భ)హ్లాక్య ప తిజ్జానమా కం తథా త్మ చేశ్యాహానై తదితి. కార 

శాంకరం | పృకరణ భేదాదికం. నీవం విద్యాభే దేజప్వేకదుపానై న్రీకర్టిజ్ఞునం స్యాత్, 

తృ తూభయథానంభవే విద్యైక్యనానాత్వసంళకయే నత్యమిత్యు పాన్యరూ వైక్ళ 

నాల్  విజైనిక్ళనిశ్చయ ఇత్యతరార్థ3. అసక్యవవాద కారణే వాపెక్యాల్ 

దె స్థక్ళోత్సర్ప సీ సిద్దిర్న చ ఫల భేదాదవవాద$. అం ఫలు లే; సుతిమా శ్రతయా ఫల 

గీదాసి్టరిత్యావ__యక్చునరిత్యాదినా, కించ య లే (వ ధానవిధా వేవం కామ ఇతి 

క్ర, సతృవిద్యాకస్తద నంత రవి ద్యా ఫిద్య'తే న వేతి సందే cB కవత ఇలి పూర్వ 

వత్? సీద్ధాంతస్తు-.-ఇయమనంకరవి ద్యా నైవ సత్యవ్నిద్యెవ న తతో ఖిద్యలే. కళః 
శబ్దో చూత; శద్న శ్రత్సత్యమితి వ్రకృత సై్యావో పాస్యస్య హీరణ్యాగ ర్భృస్య ఆక 

ణాన్టేతో న స్య పొస్యా బే దే సర శ్లేదో యుం క్షం, నచ ఫల ₹ే దాద్వి ద్వా భేదో px ఖై 
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సలాంతర వ్ పణమిత్వదోవ,ః. అవీచార్టవాదాటెవ ప్ర న్ దే కల్పయిత మ్య 

సతి విడై నక లై చాపయచేవు శచ్రూయమాణాని బవాూూన నవి ఫలాన్య Ce 
వయవినాష్టమెవ కుద సస్యయాము 

టు 

0 

సం హా ర్వ్య్యాని భ వంతి, తస్తాత్ 

సై వేయ మేకా సత్యవిద్యా తేన న లేన విశెహేణో వేతా సమామ్నా లెత్య 

తన స్సర( ఏవ సతార్టిద యో గుణా 

dln 

ఏక కనిక సయోగా రపసంహాొ 

రాక. శేచిత్చునరస్తి ౯ సూత్ర వదం వాజస నేమమన్యూదిత్యవుకుష 

విషయం వాకష్టిం, భాందోన్యరచ. అడ్డు య వపో౭ నృ రాదిత్యే హార 

ణ్మయః క్రుచుమో దృళ్వ లె అథయ ఏహో నరత్ణి ఫ్ర ను హో దృళత 

ఇత్యుదాహృత్య నై పయ మమ్యావిత్యపుకుప వివ యావిదో్యోఛయ కై 

శతికృత్య్యా సత్యాదీ౯ాగుణాకావాజన నేయిభ్య కృందో గానాముసం ౦హ+ో 

ర్యానృన్య్వం తె తన్న సాధు లక్ష్యతే ఛాందోగ్వే పా జ్యోతిష్టోమ 

కర సంబంధిన్ఫుద్దిథవ్య పా శ్ యా విద్యావిజ్హాయ తె, త తృవక్యివిముథ్యా 

వసాసేషు కర సంబంధి చివస్నిని భవంతి “వయ మేవర్షన్ని స్సా మేత్యువక్ర, 

మే “తస బుక్చ సామ చ గక్షై తస్తాదుస్తీథఃిఇత్ మధ్య “యవవం 

55 

క్ 
గ 

్ 

ఫలం శ్రుతం, కత మ, ధానఫలేనై వాంగానాం ఫలా కాంకూనివృ త్తేరంగే ఫల శు లే 

స్తుతిమా తై తత్వం, ఇహ తు (పసృథమజం సత్యం బ్రహ్తౌతి వే చేతి (వ థానవిద్యావఏి 'థిస్థ్రత్వం 

రకజయ ఫలస్యాభ్యు పేత్యాస్తాఫిర్నామరూ పొంగస్య ఫలశ్రు శు తేః స్తుతిత్వము క్షం. వస్తు 

త్స్తు వ, థానవిధావె ప్యేవం కామవదాభావార్తారి, తిసత శ్రన్యాయేన ఫలే కల్పనీయే 

సతి బధా తదంగ బా యలత్కి_౦చిక్సృలం శ్రతం తేన స నర్వన్యాప్ శ్రుతత్వావిశే సహో 

జ్ఞా లష్షిఫలన్యాయేన సముచ్చితె ఏక ప్రధాన పస్వకల్పునాశ్ ఫల ఇదో ఒసిద్ధ ఇ త్యా 

పహా=--అపి చేతి, సూత్తం యోజయ తికస్తాది తి. వక టేళివ్యాఖ్యాము శ్ఞావ్య దూష 

యతి----ే చిది త్యాది నాం ఇాందోగ్యే కరాంగో ద్ర ఖే హిరణ్య్మయపురుషదృష్టిరత్య త, 

లింగమావాక శ హీళి. వృథిన్యగ్నాాత్యనా దృ ష్టేః బుక్సామే గేళ్లై, శస్తా 

దృ క్సామ గేన్షత్వాల్ , పురువ ఉద్దీథ ఇల్యేవం విద్వాను తాత" కర్మ ఫలసమ్భుద్ధిసమర్థ 

యుక్త ఇతి వాచ్వమ్, సక్యవిద్యావ, కరక వరితన్య ఫలన్య నర్వన్యాపి సత్యవి ద్యాఫల 

తాల్. అలో విైై చై ్యక్యార్సూర్వాపరవాక్ళస్థాః సర్వే సత్యాదయో గుణా ఉవనంవా 

ర్హవ్యా ఖతి సెద్ధమ్, 

114" 
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విద్యా౯ా సామ గాయకతీి తు త్యువసంవా రే, నైవంవాజసనేయశే కించిత్ 

కర సంబంధిచిహ్నమ స్తీ తత్ర 

నస్టైవ యు నేతి. 
QQ 

ప్రతి చతురి(ంశాధికరణమ్. 

సూ. కానూదితర త్ర త త్రచాయత్ 

నాదిభ న ౩౯ 
థ్ పై ని అద్య లల అధ యదిదమన్న౯ బహావునే దహనం వండరీకం pl 

a 5 ఇ) అర అం హం Et దహరోఒసీన్నంత రా కాశః ఇతి పృ స్తుత్య ఛందో గా అధీయ లే “వష 
టో ఇళ్ళు శా rn ఖాన ఆళకఒవపహతపాప్తా విజరో విమృత్వురిషశోకే విజిఘతో స్పీఒపివె స 

స్పత్య కామస్పత్యసంకల్చః ఇత్యాది. తథావాజసనేయినః “నవా ఏష 
అద్య గా వ రౌ నరు 0 మింద ణి చీ ల్ మవోనజ ఆతా యోచయం విజ్ఞానమయః ప్తాణొషు హృద్యాంతర్ణ్ తిర 

ఇతె శ్రుత్యర్థః. సత్యని దా తున కర్గాంగా శ్రి తే త్యావా=నై వమితి, అంగవిద్యాత$ 

స్వతంత్ర హిరణ్యగర్భవి ద్యాయా 'భేదాన్న గుణోవనంవోర ఇత్యర్థ 8. 

ఇతి చతుర్వంశాధికరణమ్, 

౯ న ఇ Wn శాం విలా, కామాదీకర క్ర సగుణనిర్లుణవిద్భ యో; శ్రుతాః సత్య కొమాదయో 

వళి త్వాదయశ్చ గుణా మి ఉపసంహ ర్హవ్యా న వేక్యుపసంహారనస్య ఫలఖెవాఫ వా 

భాం సంచేహే సత్యవి ద్యాయా ఎక త్వాద్దు ణసాంక ర్యేఒవ్య త విద్య యో? నగు 

పూర్వం వేద్యా భదెన విద్య క్యాత్ గుణోవసంవోర ఇత్యభాణి. తర్హ్య గలవి 

ఛాందోగ్యే దహరా కాళనై వో పాస్యత్వాల్ , వాజసనేయశే తు ఆ కాళవిశిష్టస్య 

ఆత్మ నో జయ త్వా ద్వేద్య శే దేన సగుణనిర్లుణవిద్భ యో ర్ఫే దాన్నో వసంవ హోర ఇతి పృత్యు 

చాహరణనంగ 'ల్యేదమావహా-__ 

అత్ర, ఫూర్వవ షే కరచిదా కాశస్య ఛభ్యేయత్వం క్వచి త్రదా శ శ్రాయస్య శైాయత్వ 

మితి విశేష! వద్ధ, సిద్ధాంత బ్రవాణ వీవాకాశశబ్టికత్వాదు క్రి వశేహిసద్థం తి పేల భేదః. 

ఛాందోగ్యే “దవారో2సి న్నంతర ఆకాశ ఇతి శ్రుతస్య దవారాశాశస్య సత్య కామ 

త్వాదయో గుణాఆమ్నా తాః. బృవాదారణ్యశే తు “య నీపోఒంకర్ల దయ అకాళశఖి 

ఇత్యభీహి తస్యా కాశా శ యస్య సర్వవళి తోోదయో గుణాః, తే పరస్పర మువనంవా 
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ద్ 
ఎలి లాన్ AK ల రా 3 a . 

కత్వం పరస్పర గుణొపవయోగ శ్చ కిం వా నేతి సంక వి చై్ఫైకత్వమిళ, 

త ్రేదముచ్య తే కామాదీతి-సత్య కామాదిత్యర్థః యథా చెవదత్తా 

ద_త్తస్పత్యఫామా ఖా మేతి. యచేత చ్యాందో గ్య హృదయా కళ్ స్య 

సత్య కామత్వాదిగుణజాతముపలభ్య ల తదితర 
త్ర, వాజసనేయేే 'సచా 

వపషమవోనజ ఆల్మత్య త్ర, సంబ ధ్యేత. యచ్చ వాజసనేయశే వశ త్వ 

ద్యుపలభ్య తే తదపీతర త్ర ఛాందో గ్వే “ఏష, ఆకాఒపహతపా షె 

తత్ర సంబ థ్యేత, కుతః ___ఆయతనాదిసామాన్యాత్ . సమానం 

వుభయ తాపి హృదయమాయతనం సమానశ్చ వేద్య ఈశ రః 

సమానం చ తస్య నెతుత్వం లో శాసం భేద వ యోజనమి క్యేవమాద
ి 

బహూుుతరం సామాన్యం దృశ్య లే. నను విశెపో౭పి దృళ్వలే ఇఛాందో 

గ్వ్యే హృదయా కాళ స్ట గుణయోాగో వాజసనేయేస త్వాకాళ శ్ర్రయస్వ 

బ్రహ్ణ బతి, న, “దహర ఉత్త రభ వ్రత్వ త్ర, (అ ౧-పా-కి-సూంర) 

ఛాందో గో పా్య్టాకాళ శ బ్దం బ"హావెతి ప్రతిష్టావితత్వాత . ఆయం 
UV 

దష, న 2 ప cn Fats జో 

త్వత్ర విద్యల విఇషం సగుకా బా బ్రృహ్మవి దొస్ట రా ందో శ్వా ఉప 

దిశ్వలే “అథ య వహాత్తానమనువిద్య వ్రజం ల్యేతాంశ్చ సత్యాక 

కామాని త్యాత్మవత్. కామానామవి వేద్యత్వశ్రవణాత్ , వాజస 

నయే తు నిరుణమేవ పరం బ హోోేపదిశ స్టిమానం దృశ్యతే “ఆత్ర 
O° 

చి ళ్ 
ల 

వి 

డొర్ధ్వం విమోషామైవ బభూహాస్టిసంగో హ్యయం పురుషః అ ఆ్వాది 

వళ్నప తివచనసమనషయాతీ , వశీ తది తు త త్తత్తుృుత్వక్షమెవ 

UU లీ 

—-0_ ౦౮ రా 

నిర్లణరూప భేదేన ఛేదాల్ నిర్హుణవిద్యాయాం గుణోవసంవారన్య ఫలాభాజాచ్చాను కు 

సంవోరఇతి బహిరేవ పాపే సిద్దాంతయతి, కరే దమికాండినా—వఏవం విచ్యాఖేదే 
ఇ "ధీ ల 

"కోమాది సత్యకామ త్వాదిగుణజాతమ్ ఇతర శ్ర బృహ దొారణ్యశే ఉపసంవా రవ 

యచ్చ సర్వవిశి త్వాదికమ్స్ తదపి రతీ, ఛాందో గ్యే ఉవనంహా:ర్హవ్యమ్. కులేఫి ఆయత 

పో వ చ్ వగ] జో gn EY 

నాదిభ్యః ఉభయశ్రావిశి ప్రేభో హృదయాయతన 
సేతుత్వవ్యవ దేశాదిభ్యో ఆజాతుభ్యఃం 

నను వీవం వేద్యా భేదేచాప్ సగుణనిర్లు ఇ ల్వేన విద్యయో ర్ఫేదాల్ కథ్గముపనంహార? 
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గా 
(3 రం 

గుణజాతం వాజసనేయశే సంకిర్త నలె. తథా చోపరిప్రాత్. “సవమ నేతి 

=) గ వల య ములో అలో బట ల అద్య రతి, 
నెత్యాత్తె తెా్య్టాదినా నిప్రణ మన బహ్గోవసంహరతి గంణ 

_ వకళత్వాద్విభూతి వ్ర దర్శనాయాయం గుణోవసంహారన్నూ తితోనో పా 

సనాయెతి దృష్టృ్రవ్యమ్. 

ల్ ఫే క్. బ్ర గ్త్ 

ప్రతీ వంచవిం ళాధికరణమ్. 

సూ. ఆదరాదలోపఃణ ౪౦. 
వ దక ల బి య గా ర గై ఛాందో గ్య టై ₹స్వనరవిద్యాం వుకృత్వు శ్రూయతే త ఫ్ 

ద్భ కం పృథమమాగ శ్చ తదోమిీాయం స యాం ,పభమామావాం 

తిం జుహుయాత్తాం జువుయాత ప్రాణాయ స్వావా త్యాద్చె త త్రో 

వంచ పౌణావుతే యో విహితా ప తాసు చ పరస్తాదగ్నిహో త్ర, త శొష్టు 

పృయు_క్షః 'యవత దేవం విద్యానగ్ని హో త్రం జుహోతితి “యథేహా 

తుధితా బాలా మాతరం పర్యుపాపతే, వవం సర్వాణి భూతాన్యగ్ని 

స్ఫ్ఫుటే కథం గుణోవనంహార సృత్రెహాడ గుణవత స్టి పతి. భిన్న విద్యాస్థానామవి గుణా 

నామాయతనాదిసా మే మ్యున సిద్దణస్థ లే బుద్ధిగ్ధానాం న్తుత్యర మువసంపారో యు క్త | 

జ్ఞాన స్తుత్వవ్ర వకర ర స్యాకాంక్నీ త త్వాల్ , య స క్వచిత్ దృప్పగుణి 5 స్తులేః కర్తుం 

యోగ్య త్వాత్ , యద్యపి సగణస్థ సత్య కా హదిషు నిర్దణస్థగుణా అంతర్భూ తా వన 

తథాపి నోవసంహారో శ్షేరై నయర్థ్యం నిర్దణస్తావక ల్వేన శ్రుతగుణానామన్య శ్రావ్య భ్యే 
తమి ఇని యతషమితి శంకానిరా సెనాంకర్భావదార్గ్యార్భ త్వాదిత్యనవద్యమ్. 

ఇలి వంచవింశాధికరణమ్. 

రం. ఆదరాదలోవ;, అత్ర, యచ్చ భ్రాన్ని హో తృశభ్రాభ్యాం సనంశయమాహా= 

తి చేత్, బాఢమ్; న పయము పాన నార్భమువసంనోరం బ్రూమఖ ఆవి తు విద్యా 

0 యేన విద్యా భేచే గుణోవనంపవా రో న స్వాత్. ఆతో న కాచచనానుజవ 

వ త్తిరితి 

ఫూర్వం విద్యా భేచేఒపి స్తుశ్వర్థ తేన గుణోవనంహారో యథా అభ్యభాయి, 
_ ఆళి ః ea షే తథా భోజనలోపపే2ఒపి ఫూర్వభ జనస్తుత్యువవ త్తృర్థం ప్రాణాన్ని హోత్రాలోవ ఇతి 

దృష్టాంతసంగ క్యేదమావహా__ 
బ్య జెకే వ సొనిది 3 , పన క ల అ శ్ర. వూర్వవమే (ప్ర లనిధీన్యాయేన ప్రాణాస్నివో త,కర్తవ్య తా వశ్యకళ్వమ్, 
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హో త్రముపాసతై' వతి చ. తట్రైదం నిచార్య లేజాక్ం భోజనలో వే 

లోప ప్రాణాగ్నిహో త్రస్వ ఉతాలో వే లోవః ఇతి “తద్యదృ క్ర మిత 

భ కాగమనసంయోగాత్, భక్రాగమనస్య చ భోజనార్టత్యాత్ భోజన 

లోచవే లోహ పాణాగ్ని హో త్మన్వేతి, ఏవం పాపే న లువేవతేళి కావ 
ల య్ వై రై బై 

దాహ, క సాల , ఆదరాతి .తథాహా చై శ్వానర విద్యాయా మేన జాలా 

నాం శు తి వూర్యోబతిథిభ్యోఒన్న్ యాతి యథా హావై స్వయమవా 

"తా a ra fn peal లె mfg A 

ఏగన్నిహోే త్రం పరస్య జువోయా చేవంత చిత్యతిథిభా జనస్య ప్రక 

వె న ఇ లో ప వయ హా > జర క 

మ్యం నిందికా( సామిభో జనం వథమం లా యంత ప్రాణాగ్నిహా లి, 

ఆదరం కరోతి. యా హీ న ప్రాథమ్యలొపం సహతే నతరాం సాప్రా 

థమ్యువతోఒగ్నిహో త్రస్య లొపం సెేలేతి మన్యతే. నను భోజ 

నార్థభ కాగ మనసం యో గాత భోజనలో సే లేప ప్రావితేకి న 

న్ వ్య వం? న్యు "6 క్ చాంగ్ క దా వ త్తి 

తస్య ద్రవ్యవిశెషవిథానార్భతా (త్. ప్రా లే హ్యృన్నిహోత్ర షయ 

పృభృతినాంం దృవ్యాణాం నియత త్యాదిహాప్యగ్నిహోే త్రశ భ్రాత 

తత్రేదం విచార్యక ఇతి. "వై శెనరో పాసజేనాతిథిభోజనాల
్ ప్రాకౌ౮ా ర్య ల్వేనవిచ్యాంగ 

జని 5 y ఇల జే. లా 

ప్రాణాగ్నిహో త్ర విచాళాత్ పాదసంగతి;. సూర్వవకే భోజనలోయఒప్ ద్రచ్యాం 

తశేణ పాణాన్నిపోత్రానుష్టానం, సీన్టైాంలే శల్లోప ఇతి "భేద$, నను యిదృ్భ క్తమితి 
) ల © ర యం 

జా 

యచ్చ బైన భోజనాతీ వళ క్షమనూద్య తద్టో మిోయమితి వనోమనసంయోగవిధానాదా 
మే 

పకభోజనలో పే తదాతీ ప్తభక్తాశిశవామలోప ఇతి సిద్ధాంతీ శంక తే కద్యద్భ క్త 

న్న్న బభోెఫపీ ఒవ్ ను చెరగద లే ఆే2 షీ పాణా! త 
మెలి. నిరుణస్య్య పా స్త్రీలో సె2_పి స్తుక్యర్థగుణస్టెర్యవద సృజనలో చెప్ ప్రాణాన్నివో త, 

స్యాదశేణ 'స్తుతినిర్వాహార్థమలోప ఇతి దృష్టాం లేన పూర్వవకనూర్రణ పరివారతి 

6 అధ వ్ర ర శ గ 

వవం ప్రాప్త ఇతి. ఏవం తదితి స్వయం ప్రాకాస్నవో త్రృమకృ ళ్వా౭తి థినాం తత్క_రణా 

మిత్యర 8. ఉఊ కం సారయిశతౌష్టి పరిహార లి ననిష తాడి నా. యథా కుండపాయిసనాం 

0 ద శ 
అ = అలాగా ~ ప గాం 

సృత్రగతే మాసాస్నివో శ్రే అగ్నిహోత్ర శభాద్దాణాన్ని త్యాన్నివో క్రవాచకా 

సిధ్ధాం'ే శదనవతారా త్తదనావశ్యకత్వమితి ఫలశేదః. ఛాందోగ్యే వై శ్వానరవిద్యా 

యాం ప్రాణాస్నిహే త్రం ప్రయాస యాం వ్రథమామాహులిం జుహుయా తాం 

జుహుయా త్పాణాయస్వావో. ఇత్యాదిగా. తత్త కిం భోజనలోపే ప్రాణాగ్యి 

వో శక్రస్య లోపక, ఉళాలోవ ఇతి సందచేహేౌ, భోజనలో పేఒగ్ని హో క,స్యాలోవః 

ముత్ర భ్రూ రోజ. తిథి భోజ క్రీ షాల్ ఇతి జాబాలశ్రుత్యా ప్రూర్వభోజననా* 



910 రత్న వ భాభూపి తే శాంకర బ్రహానూత్రభామ్యే [అ. ౩ 

కొండ షపాయినామయెనవత్- తద్ధర్య పాపా సత్యాం భ క్ష దృవై వక తా 

గుణవి శే "పవి ఛా నార్భమిదం వాశ్యం కేజ్యద్భ క్ట కమితి, w= గుణలో వే 
చ న ముఖ్య స్య లే నం వ్ సుం భోజనలో కే బ2_క ర్ట! స్ట నిన యౌ 

ద్ర వ్యణావిరు ద్ధేన ప్ర పతిని ధానన్వాయేన ప్రాణాగ్ని హో త్ర స్యానుష్టాన 
మిత్యేత ఉత్తర పథ వ్ 

సూ, ఉపస్థి లఒత స్తద్వచనాత్. ౪౧ 
పస్టీతే భోజనే అత సృస్తాచేవ భోజన ద ద్రవ్యూత్. వాతాగ్ని 

హోత్రం | ్రయితీవ్యమ్, క కసాత్ 3 తొద్వచనాతి , తాపీ “తెద్య 
re] న్ని త్యాన్నివో శ్ర త్ర థధరాణాం వయోద్ర, వా స్పదీగాం హీ వ్ స్తభేవోపి ప్రాణాహుతివ్వగ్ని 

పో ఠశన్రాత్ పయో ద్రవ్యాదీశామిక్చ ర్ల తః ప్రాప్తా సత్యాం భోజ నార్థ భక్తద్రవ్య 
విధినా. పాద కృతం అతో భ క్తవిశేరవ వ హర ర త్వాల్ సోజనలాప ప థ్ క్షగుణ 
స్యాంగన్య లోెపిజవీ న ముఖ్యన్యాన్ని నో త్ర ఈసృ లః, అవవాపాఖాఫ ఉచ్చర్షస్రా బూ ష 
పయ ఆది నా తస్య నిష్బ త్రినంభవాదితి పా ప్రాప్తమత్యర్థ 8. 'గుణలోెపీ న ముఖ్య నే న్య "లి 
టై మినినూ లేం ఆధానే సంతి పవమాేస్టయ న “అగ్నయీ వపమా నాం సరో 

డాశమష్టాక హలం నిర్వ పే"దితి నిర్వావళ్ళు)) త స్తదంగ త్వేనాగ్ని వళో, శ్ర హవణ్యా ౦ వా 
పీంష్ నిర్వ పేదిత్ దర్శఫూర్ణమాస వ (వకృతి " విహీ తాన్ని హో త్ర హూవణ్యతి బే' చేన్ ప్రాప్తా 
అధభాన కాలే చాన్ని వే శ్రాభా వాళ్ తస్యా నణభూ తాం లోెపీ౭పి వఫృన్య 
నిర్వావస్య న లోవ ఇత్యర్థః ఆరబ్ధని త్యాదికర ర లేచ వశ్యాను చే వేయ త్వాచ్చు) ద్రవ్యా 
లాఛే వ సృతినిధి దృ వ్యేణావి కరక ర్తవ్యమితి వ సృతినిధి న్యాయ3. 
ర సద్ధాంతయతి-- ఉన స లేఒకఇర తద్ధోమిోయమిలి తచ్చలేన భోజనార్థ్యం 

సెద్ధభక్ష క్షమా శ్రి క్య వోమవి భా చాదికృర్ణః, సిద్ధవద్భ వని పాత; (కృత భా మన్న, 
తస్య కశ్భశైన వరామ ర్మే చేత్యర్థ 8. ఓ ర్ఫ శై విహితాజ్యూవలీ నామా శ్ యలో న్స్ లేస్తు 

ప్రాథమ్యరూవధర్య లోపవమసహామానయా ప్రాణాన్ని నశోల్రే అపరకరణాళ్;, న హీ 
ధర లోవనునహమా నా శ్రుతిః భర్త రం ప్రాణాన్ని వో ర్య లోభం సహా, అతో 

౭_లోవ ఇతి ఫూర్వః వజ 

సిద్ధాంతస్తు--- 

జనే చోపస్థి తే అత సా'ేవ *జనద చాంల్ దంగి మనీ 
భో ఇసు ఆఅ అత$ ఆసా ఖా జనృద్రఐ సల్ బ్రా గ్నివహో త్రం కర్త 



పా. 3.] ఆద రాధికరణమ్. ౨౬. నూ. రోం. 911 

నం క వ షీ nm Nae wane దం వ్రథమమాగ బృ త్త మూయ మితెబద్ధ వద్భక్పో పనిపాతేపరామ 

రన పర ద్ర వ్యనాథ్య తాం ప్రాణా హుతినాం విదధాత్తి తా ఆజ 

యోజక లక్ ణావన్నా స్పత్యః కథం భోజనలోసే ద వాన్షాంతరం 

నిధావయేయు;ః. న క వరో త ధర హే షి థాసయయుః. నఛా త్ర, వకృతాగ్నిహేతశర్మపా క 

పాయినామయ'నె హి *మూసమగ్ని హోత్రం. జుహ్వూతొతి 
“తో గ జ అల టో అవ్య 7 హా ఒగ్నీ హోత శబ్ద _స్తద్వద్యావం విభావయేదితి యు క్రాతద్ధ ప్పి 

ఇహ వునరక్టవాదగతో ఒగ్ని వశోత్ర శ బ్లో న తద్య సవం విథాప 

ముద a రె గు ఎర్లి రాం న్న 

ద్ధరణాద యో౭పి స్పాప్యరకా, న చాన సంభ వః ఆగ్ను ్థద్దరణం 

_ 
ధా 

, రుం 

ధ్యు ద్ద 
శ 

య 

29 [09 

న ౮4 

WA 
so WK 

వ్ 

జాలి 

ఆానద్ధామాధికరణఖా వాయ, న చాయమగ్న హోమః భోజనాక్షతా 

వ్యాఘాత ప్రసం గాత్ , భో జనార్థ్రోపనీతదృవ్యసంబం థా చ్చాస్య వష 

పము తథాచ జాహాల్మశు ఈ. “పూర్వోజతిథీభ్యోఒన్నయా” దెత్య 

స్యాథా రా మేపెమాం పశోమనిరర్టృ త్తం దర్శయతి అతవవ చేవోపి 

సాంపాదికా న్యేవాగ్ని హేత్రాం గాని దర్శయతి - “'ఉరవవవేదిర్గో మాని 

బరి ర దయం గార పతో్యమనోఒనాషవార్యవచన ఆసనఇమాహావ 
హాహా హు ఛి లి 

నీయకి ఇతి. వేదిశ్కుతిళ్చా త్ర స్థండిలమా వ్రావవణార్ధా ద్రష్ట్రవ్యాః 

ముఖ్యాగ్ని హోలై, వేద్యఖా వాతి తదంగానాం శోహా సంవీపాదయిషి 

వవ న ద్ర వ్యాంతరా మే పకత్వం, యథా క్రృళువప్రయుక్రాస్ప్రణయనా శ్రయస్య 

గోదోహనస్య క్రృతుళోపే లోపో నతా్టా శృయాంతర ప్ర, యోజకత్వం భోజవార్జాగత 

(దవ దై శేన తట్టో మోయ మి శ్యాహుత్యభి ధా నే ఫలితమాహ--- తాఇతి, యద క్త 

మగ్నిపో తృశబ్దాల్ ద వ్యాంతర స్టా స్తీరితి క్రత్రావా._నచాత్రు తి. తద్వద్భావో నిత్యా 

గ్నిహో త, సాదృశ్యం అర్భవాదస్థ శబ్దస్య స్తుతి ల్వేనో పవ శ 5త్యర్థ రం ధర్మ ప్రాపకల్వే 

దోషమావాతేద్ధర స్రావ చేతి, అతవీ వేతి తద్దర్శ ప్రా క్యుఖావా దే వేత్యర్ణః. ప్రాప్తా 

సంపాదనం వృధా స్యాదితి భవః, ముఖ్యాస్నివోత్రాంగాని నం పాద్యం చేక్క_భం 

తదనంగం వేదిరశ, సంపాద్య తే శశ్రావా= వేది శ్రుతిశ్చేతి, ము ఘ్యాగ్ని హో క్రస్థాన్న్య 

వ్యమ్; అనుపస్టి తే త్వగ్నిహో త్రృన్య లోవ వవ, కుతః, తద్వచనాల్ తద్యడ్భ కం 

(వథమమాగచ్చే క్తద్ధో మోయక్' ఇతి వచనాత్, ఆదరవచనం తు భోజన్యప్రన క్రీ 



912 రత్న ప్ర భాభూపి లే, ఛాంక్రర హనూ తృభామే (అ. 3. 

తత్యాత. భోజనేనైవ చ కృతకాలేన సంయోగాన్నా గ్నిహోత్ర, 
కాలావరోధసంభ వః, ఏనమన్న్యే౭_వ్రుపస్థానాద రారా థ రః కేదిత్ 
క థంచిష్యరుధ్యం తే. తన్మాద్యోజనపతవనై తే నుంత్ర ద్రవ్య చెనతా 
సంయోగాత్ వంచ హోమా నిర్వ ర్హృయితవ్యాః. య ఆత్య్యదరదర్శన 

వచనం తత్తు భోజనవ మ. చ్రాథమ్య విథానార్గం, నవ్యా వచనస్వాతి 
0 ny >” శా గ 3 1 | 0 ఆయి జార; నత్వ నెనాస్య నిత్యతా శక లె దర్శయితుం, తస్థాద్భోజనలో రె 

ఐం జగ ఇల్ల య్ లోవవవ వాణాన్నిహోత్ర, స్యెతి. 

దితి షడగంశాధికరణమ్, 

~*~ 

a 

సూ, తన్నిర్హార ణానియమస్తద్ద స్తే. 

పృథక్స9రేబంధథ ః ఫలమ్. ౪౨. 
సంతి క రాంగవ్వపా శ యాణి విజానాని “'ఓమి ల్యేతదతర 

ne వష క్షి మ - Cat అన ముద్దీథము పాని వ్రవమా స్కి 50 తాని నిత్యా స్వెవ సుస్టిఃి కర్మను 

ద్ధరణవత్ సాయంప్రాత$ కాలస్యాపి న ప్రా పీవి త్యాహ. భోజనేతి. ఆవ స్థానపరి_న్హరణా 
ద యోఒవ్యన్న్యభావాత్ ప్రాఫ్నువంతీ త్యాహా-___నీవమితి. యస్యా శ్లధ్ధర ప్రా వ్య భావ 
స్తస్తాత్ భోజన ద వ్యేతై వ హోము ఇత్యువసంహార8-ప్రాణాయ స్వా పా త్యాదయో 
మంత్రాః, నను స్వామిభోజనస్యోో త్తరకాలత్వం శ్రుత్యాదివిహితం కథం ఫూరోశ్వ్ఒతిథ్ 
భో్యోజఒస్నీయాదితి వచశేన బాధ్య లే తత్రాహ-_-నవ్యా స్లీతి, ఊఉ పాన కాన్యస్వామి వివ 
య ముతృర క ాలత్వవి ఛానమిత్యర్ణ 5, నత్వలి_ స్రాథమ్యమా గ్రే తేత్యర్థ ౭. ప్రాణో పాసకన్య 
పా భోజన ప్రాథమ్యార్థ తయా అదరస్యాన్య థాసిద్ధా ఫలితమాహా_ కస్తాది తి. 

ఇతి షడిషంశాధికరణమ్, 

రం. కన్ని ర్రారణానియమః ఉభయథా దృష్టాంతదర్శ నాల్ సంథయమావా___ 
కిం తానీతి. యథాఒ౬ నార భ్యాధీతపర్ణ మయీత్వం జుహూ ద్వారా క త్వంగతయా 

దశాయాం ద్రప్రవ్యమ్. 
పూర్వమనిత్యభోజనా శ్రి కప్రాణాస్ని వళో ీ,స్యానిత్యత్వం యథ్యా తద్వల్ 

నిక్యకర్గాంగా శ్రితో పాసనానాం నిత్యత్వమితి దృష్టాంతసంగ ల్యేదమాహా___ 
అబీ అగ అర స ఇల 

ఆత్ర ఫూర్వవ త్న ఉపొాసనానాం (శ్రశుషు (పర్ణ తాదివ దావళ్యకత్వమ్, 
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పర్హ మయీతాషడివత్ ఉ తానితాని గోదోహానాదివసెకి వికార 

యామః కిం రు న కుత; (GA లో గే tA ర్ 1 oD 

i గవ ని చ ష్ వె ౫ వ్ 

నబంధాక్ కృకు ప్రయాగ వచనే ననాంగెం రవత్పంస్త నరంలె, 

Ra 

. క 
య _క్రైషపాం సవాశ్యేషం ఫలక్ శో వణం “అవయితా హూ చ కామాశనాం 

భవతీ'శ్సాది, తదష్షర్ర కమానావబేకరూప త సదష్థవావ మాచ త్తం ఆపహాప 

న్గోక శ్రీవ ణాదివన్ని పల, థానం, కస్తాత్ యా సి పర్ణ మా 

జుహూర్భవతి నస వ్ క్లోకన్ శృణోతి త్యేవమాది నాడ వ వరా 

నిణానా క కి రాక 59 కళ్యా పత 
పథి ర మకి జ్ర గదిద లలు షే J i UG గ! మై రె ళో చ 

iC 
(| 

వన్నిత్వదా, పపము భాద పనా 

తన్ని న్థార ణానియమళత. యా నేగ్నకా 
~ ౪ గా ఆ రోగ హన _- వ 

నిధ్ధారణాని “ రసతముఆ_పిస్సమృదారు ఖః పాణ ఆదితివ్త తనవమా వెని 

ర ను నిత వ యుజ్నా త్ర 5 తో పాన వానుడ ఖాది హె కారా కయ 
కర్మను నిత్యం చయుజృ కే కథాంగా క్రోం పాస నాన్ను వబ] ఏ 2౫ కయా 

ని త్యాని ఉక | కృత్వంగకయా (ప్రణయణా శ్రోయా నోహోపాననంయోగం వకుపలార్త 
లి ఏ WU 

శక స 

జ దాహం శయం లి 
ఆార్షదనిక్సత్వేన యథా వయుజ్యలి, యా వౌ కశర్పంగ యూ బాత యం డైరి 

ద 
మన్నాద్యఫల త్వౌదనితృం కథా కర ర్య సమృభ్ధ్యాదిఫ ఫలక తనువు పౌాసవాన్సనంగ ల్వణా 

ని త్యానీతి సంశయార్ళ 5, వూరరవమే ఉపాసనానాం వ యాగనిక్న్వకషం,. సీతాం పెక 
లీ మూ 

నితన్షతషమితి ఫల భేద! అసికృభోజెనా న్య యప్రాణాగ్న్ని చే క స్వాని క్వక్వవ జక 

వ ఖ లి (2 జ" పె” ఖై 

కరంగా శ్రి హొ షా స్తీచాం నిక్యక్వమి ద్భహాం మేన భూరషవకుమా హాక్ ౨ ఈాబదికి 

వ రో “ 
దా ఇ అవి. కాకా మంటు క నా 

తభాశాంగకయా వ్ర యోనవిథిం ర స్పై తాన కళ ము వ చై జీ క్ లై ఒదాండసూ జో 

NU J ' న అత్తో స్స # 

a - జ్ వ. లా వల్ (=. 

వాస్రచ == యానీ తో వన? ఊఉం్పథా వయః కరుణా వ గా అంగాని తహాం యా 

ల ద న జ ఆ మ 

ఇాతం రకమ తాషషికం కన్ని రారణశాన్వు పానాాని యాని తే వి కర ను నిళ్నబత్ 

శా మా ర > —= లా 

వ. న 4 4 అ ean ఆమె లా రా ఇఒ ఇద 

కుర మయీా తెసి వన్న సయ మ్యురన్నిక్కర్డ  రుహూం కరాం* చ్వా ట్ కే 
క 

ft 

మాలో. 

= gin భ్ గే ద్ కడ స వ జకర్యా rE రకం కాద నో an 

కద న సె ప్రదంగ లో 
ఎాఈ నె కసాయవిదు ము చట పె స YN, లవ్వు టి fiw rh Wk 

ఆటీ టీ అట శ! స f మలా ప 

ఆ rn జ బో ప అ ర్ షట 

ఇంత గోదోవానవశనావశక్ళ్యక క్టమితి భలభేదక. కళత్ర నంతి కక్హాంగ్ డకవ్యృపా 
Ce] 

తద్ది [| 

యు ఖ మ = పూట ద కట వ ఎడా న వా అ నాం 

షో యాణి మాకా యన న్ సనాని, వ టఆఅశాచాం నికుబచనుష్టూనమ్మ ట్ మా న కం వ Ty 

కూ వ = 

ప ఆ 



914 రత్న పృభాభూషి. తే, శంకర బ్రహానూత్రభామ్యే [అ. ౩. 
బీ 

నైతాని నిత్వవత్క_ర్శసు నియ మరక, కుతః తద్దహైః, తథాహ్య 

నియతత్వ్య మేవై వంజాతీయ కానాం దర్శయతి శ్రుతిః “లేనోభా కురుతో 
యశై పృతదేవం వేద యశ్చ న పెదొత్యవిదుపోఒవి క్రియా భ్యనుజ్ఞా 

నాత్ పృస్తావాదిదేవతావిజ్ఞానవిపీ నానా నామవి వ న్నోత్తాదినాం యాజ 

నాధ్యవసానదర్శనాత్, 'ప్రస్తోతళ్యా దేవతా ప్ర సొవమన్వాయకా లం 

చేదవి ద్వా౯ పని ఎంపిన తాం చేదవి ద్వాను ధ్రాస స్వీ తాం చేద 

విద్యాన్ పృతివారిష్యునీ సితిచ అవీ చై వంజాతీయక కస్ట కర ర్యవ్యపా శ్ర 
యస్య పిజ్షానస్య వృథ ౧వ కర్త లకి ఫలమువలభ్యతే, కర రఫ లసిద్ధ్య 

పృతిబంధః తక్సమ్థిరతికయఏి శే శః. కశ్చిత్ తేనోభా కురుతో 
మేశకచేకం వేద యశ్చ న వేద నానాతు వీద్యాచావిచ్చా చ 

య చేవ విద్యయా కరోతి ర్పొద్ధ యోవనివ దా తదేవ వీర్యవ_త్తరం 

భవతిితి. తత్ర నానాత్వితివిద్వదవిద్వత్ప ) యోగ యో: పృథక్క_ర ణా 
ద్వక్యన_త్తరమితి చ తరవ్చ్రత్యయ వ్ర యో గొద్ని ద్యావిహీనమవి కర 
నీర్యవదితి గమ్య శే, తచ్చానిత్య కే విద్యాయా ఉపవద్య లే నిత్య తే 
తు కథం తది(హానం కన కృ విర్భవదభ్బనుజ్జాయేత, స రాషంగోవసంవహా రే 

న బాధ ఇ ఆన్బాహ ---తద్ద్భ స్టే షం తి.త స్యానియమన్య దర్శ నాదిత్యర్థ 8. తాం చేదవి ద్వాకా 

వ్రన్లోమ్యసి మూర్ధా శ్రే వ్యపతివ్యలెలి చాక్రాయ కోన రి ర్తి షఇజామాక్నీ ప్పతాషదను పాన కా 

నామవి కర రవ యోనోజ క్ష స్టీక్యాహ వస్తా సావాదీతి, ఉపాస్తీనాం కర్ణ ఫలాల్ 

పృథక్ ఫల శు కేర్నకరాంగక్వమి త్యాహ__-అవి చేతి. తేనోమి త్యత నేణ యకె తేద 

మర మెవం రసతమత్వాదిరూ పేణ వేదో పాస్టే యశ్చ న వేద తావుఫౌ కర కురుత 

ఏవ యద్యపి తథాపితు విద్యావిద్యయోర్నావాత్వం భిన్న ఫలత్వం. దృష్టం హి మణి 

విక్షయే క్లూ రాజ్ఞ నాభ్యాం వణిక్ళబకయోః ఫలవై షమ్యుం, తసాద్య దేవ కర్ణ విద్యయో 

దథాద్యు పాసా శ్రద్ధయా ఆ స్తిక్యబుర్ధ్యా ఉవనిషదా రవాన్య దేవతా ధ్యానేన కరోతి 

త చేవ కర్మఫల" తిశయవదిత్యర్థ 8. కర్మ ణో పెర్యవత్త ఏం నామ ఫలవత్త్వం విద్యాహీన 

స్యాపీ గమ్యమానం విద్యాయా అనంగ త్వ లింగమితి భావః. సామ్ని లో కాదిదృష్ట్యు 

రణానామ్ ఉపాసనానామ్ అనియమః నిశ్వవదనుస్థానాభావః. కుతః, కద్ద్భ పైః తస్య 

అనియమన్య ' లేనోఖా కురుతో యడై ఎత జేవం వేద యశ్చ న వేది ఇతి శ్రుత 
దర్శనాత్ . ఉ పాసనానాం వృథకృల శ్ర శ వణాదపీన నిత్య వదనుష్థానమి త్యాహ --కృథ 
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హీ వీర్యవత్క_.శ్తేతి స్థితి. తథా లోకసామాదిషం. ప్రతినియతాని 
వృత్యుపాసనం ఫలాని శిష్యం లె “కల్పం లే హాస లో శౌఊన్యాక్నా 

వృతా కే” తే వ్రనమాదిని. న చేదం పల్లా న "వణమర్థవాదమా త్రం 

యు క్షం ప్రతివత్తుం, తథాపి గుణవాద అవబ్యేత, ఫలోబబేశే తు 

కృతః 

వకృతత కంర సతి యుక్తం పల్కు లె ase త్రభా 

ముఖ్య వాదోవపత్తి లి ప వయాజాదిష్వితిక ర్థవ్య త" క” 
ఎడి అలో 

ఒనారాఫ్యాథీ తే హుప్ పర్టమయీత్యాదిషు, న కఫం పద్ద ర మయీత్యా(దీ 

నామ క్రియాత్మ 'కానామూా ల్స్ యమంత నేణ ప లసంబంధోఒవకల్ప లే, 

నోదోపానాదీనాంహీ ప ప్రకృతాప్ప ఏణయనాబ్యాశ్ర శాయలా భాదువవన్న।ః 

ఫలవిధిః, తథా మైల్వాననావవి వ్రకృతయూపాద్యా శ్ర శో యలాఖాత్ , 

పాస నేషు కర్మనమృద్ధ్యతిరి క్షలో కా ఫలశ్రులేశ్చు నాంగత్వమి త్యాహ---క ఛేతి, 

అసె విదు షే కల్పంలే నాయ సమర్థా భవంతి. భూమేరూర్ణ్య్వా + లోకా అవృత్తా 

అధ_స్తనా శ్చేత్యర్థః. తథా హి గుణవాద ఇతి, ఫలశ్రు శ్ర లేరక్థ వాదమా త్ర తృక్వే స్తు సుతిలశ్ణా 

స్వాత్, సాన యుక్తా ముఖ్యవృత్తా ఫలపరతర్షిపంభ ల్. y పోయాజానూయాజి 

© 

కర్మణాం తు కరణ దర్శాద్యంగ క్వలాభాత్ భ్రాకృవ్యా బిభూరిఫలశ్రుకే పెరగ క్యా 

స్తుతిలతకతష్టం, యద్యపి వర ర్ల మయా త్వాదినామంగత్వబోధకం ప్ర క కరణం నాన్ని తథాపి 

"లేవు ఫలశ్రు లే? స్తుతిత్వం, హాము క్రి (క్రియాల్వేన క్కి క్ష్ యాసంబంధ్ం వినూ ఫలేహాతు 

త్వ్వానువవల్త పతేరత "స్టేషూం ఫలార్భం ఫ్రయాడేకకార్టల్ కృతోళ్చ జుహూ వ, కృతి 

ద్రృవ్యాకాంత్షీక త్వ్వాత్ “వర్ణమయీ జుసహూ "8 వాక్యేనైవ ప్రకృతిద దృవ్యార్నశేణ 

జుహభా ద్వారా సన్నిహిత్మకృ క త్వంగక్వసీద్దేయ్య క్షం ఫల శ్రు ను కేరర్ల ఏ ర్భ వాదశ్వమితి భావః 

అ,క్రియాత్మకగోదోహనా డే శేరప్ి ఫలశు శు తిరర్భ ణా వాదస్సా నదర అహ -_నోదోవాశాదీనాం 

రీతి. యదవ ప్రణయ శ్రత్చతుశామన్య సతో సోపోహా నేన బ్రృహ్యవర్చస కామస్య 

కాంస్యేనేతి ఫలార్థవిధి రద నార్భ వాద, సోపోవానా బే కృక్వనా కాండీ శ ల్వేనాం 

గ ళ్వాఫా వాల్, చమ సేన నిరాశాండ్ క్రియా సంబంధితేయా సఫల సాధక తాషానంభ 

త్ 

వాల్. తథా ఖాదిరత్వేన నిరాకాంత కృత్వంగయూ వమా శ్రి ళ్య “బెల్వమ న్వాద్య 

కామస్న ఖూదిరం పీర్భ కామ స్వే "తి ఫలా రసధికే వార్భ క వర్ద మయి+త్వ్యాదిషు ఫలవిధికి 

ఫ్ లచ, తిబంధః ఫలమ్, హీ యసాల్ కర్త ఫలః త్రి వృ వా స్ప తిబంథః “యేవ 
డ్రి 

నిద్భయా కరోతి శ్రద్ధయోవనిషదా తదేవ పీర్యవత్తరం భవతి ఇతి వీర్యవ శ్రర 



916 రత్న ప, ప భాభూవి తె, ; శాంకర బ్రహ్మసూత్ర భాజే [అ. 3, 

నతు పృమయీత్యాది డే పే(వం విధః కన్చీదా శో థో యః ప్ర కృతో న్స 
2 

వాశ్వేనైవ జొవ్యూద్యా శ యతాం వివతీళాష ఫలే చ విధిం వివ 
దా 

కీతో వాక్య భేదస్సాాత్ , ఉషపాసనానాం తు (క్రీ యాత్మ కత్యా 
ద్విశిష్టవి ధానోవప శెకద్దీశాద్యా శ్ర 5 యాణాం ఫలే విథానం న విరు 
ధ్యతె, గ్ర గస్తాత్ యథా క్రళ్వాళ యాణ్యవీ గోదోవానాదీని ఫలసం 
యోగాదరిక్యాన్యే నముద్దీ థాద్యుపానన న్ా స్టపీతి 
చక లనూ త్ర త శారా నె నైవంజాతియ కాన్యు పాసనాని 
చక్రుః. 

వాయుః. తథ్రా ఛాందోగ్య వాంయుర్యానసంవ ఇక్యత్రా శాధిడై వత 
కిం న స్యాదత ఆహా న లిఏ లి. .వవం విధ$యూ పాష దవన్ని రా కాం ఇత్యర్థః. వాక్వే 
నాశ గ్రోయలాభ ఇత్యతఆహ___వా శే నేతి. జావా బవ వృకృతిద, ద, వ్యాపేక్షీతతా్వా దనే 
CE స సాశ్ళేన క్ర ర్కకవంగతయా జుహూా వ వీలలిద్ర వ్యసంబంధాో విభేయ; వళశ్చాన్నిరా 
కాంత జుహూవమా శి శ్త్యో తె నన (వ,కృళిద్ర, వ్యన్య ఫలసం యోగో విధేయ ఇతి 
వాక్య భేద ఇక్కర్థ 8. వర్జ్య ఆది వై లత ణము పాసనానామాహ = డ్రపాన నానాం తపతి, 
సయం క్రియా త్వా ద్యాగావివక్సలవి శిష్ట ల్వేన విధాన వవ త్తిరిత్యర్థ3, తస్తాదితి.అంగ 
ఆ్వా వెదకమా నాభా వాదిళ్యర్థః, అక వి వెళి.ఆనంగ త్వా చే వేత్యర్వు, కస్తాదంగో పాన్య 

య ఫె" వెఒపీకరాధి కార ఇతి నిన్ 

ఇతి నవ్దవింశాధికరణక్షు, 

రో. చ, దానవ చేవ తదు క్షం వాయ ప్రాణయో న్ఫేదా భేద వాశ్యా భ్యాం 

త్వాక్శ కర్మ సమృద్ధిరూవం ఫలం లభ్యతే. అతోన కరాంగత్వము పాసనానామితి 
సీదమ్ 
య 

ఫూర్వుం ఫలభేదాత్ కత్తాంగానాం కదా శ్రితోపాసనానాం చ నిత్యత్వా నిళ్ళగ్యలవ్ఐః ప్రయా శేఖ ణి (ర్ట ప్రజ య స్రాక్షితంఫతై క్యాబ య 
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శ్నీ 

మగ్నా్థిదినాం వాయుస్పంవర్షోఒవ థారితః “ప్రాణ వావ సంవర్ష ఇత్ర 

శౌథ్యాత్మం వాగావీనాం ప్రాణః తత్ర సంశయః, కిం వృథ గ పమౌ 

వాయుప్రాణావుపగంత వెప 
స్యాతాముతాప్ఫథ ₹్వతి. అవృథగిల 

తావత్ ప్రాష్తంః తత్త్యాభేదాత్ , నహ్యఖిన్నె తత్త్వ వృథ గనుచిం 

తనం నార్టయ్యమ్ దర్శ్నయతి చ శు తిక థ్యాత్మమధి ద
ై వతం చ తతా 

; క్ ) దాం ( 

భనం అగ్ని రాసా ష్టా గ్ ముఖం ప్రానిశ ది తార భ్య. తథా “అత 

ఏ తసర్ముఏవ సమాస్సరష=నంతా ఇత్యాభా్యార్మి కానాం ప్రాణానామా 

ధిజె వికీం విభూతిమూత్మభూ తం దర్శయతి. తథాఒన్యక్రౌపి తత 

య 

(UW 

తాధాన్నై వ వ 7 న t 
త తాధ్యాతృ్మమధిదై వం చ బవుభాొ తత్వ ఖదదర్శ 0 భవతి కషచిచ్చ 

యః ప్రాణస్పవాయు రితి స్పష్ట సే
వ వాయుం వ్రణం చై కకరోతి. తథో 

దా శే పివాజసనేయి బ్రాహ్మ ణేేయత శ్పొద
ేతి సూర్యం త్యే తస్మీన్ను 

శ “పాణాద్యొ ఏమ ఉటేతి వాం. నమేతితి పాకోనె వో 

లో 
ల జ్ J లా 

మో లో అబా నీ ఖ్ 
అద 5 ర్ జల ల 

ఇద 
0 

వసంహర న్నెక త్రం దర్శయతి, త్రస్తా బెక మేవ వృతం చరెత్చా/ణ్యా 

సంశయమాహ---కట్రైతి. ఆస్తు క ర్థాంగానాం కత్సంబంథో పా స్తీనాం చ ఫలభేదా 

న్నిత్య త్వని తృత్వరూవః వ యోగ భేదం ఇహ తు వాయుస్రాణయోః స్వరూవ 

"భేదా క్తత్ళ వమా వస్తా క్రిలతనాన
లై. క్యాచ్చు ఛ్యాన, వృయోగెక్ళమి

తి స్రూర్షవక్న్షయ తి. 

ఆప్ఫథగితి, “అన్ని ర్వాన్ఫూ కేక క్యార ఫ్య “వాయుః స్రాణోభూశత్వా నానీశే ప్రావిశి 

దిత్వ భేదం దర్శ్మయతీత్యర్థ 8. 'యతశోడేత
ి సూర్యస్తం వదెతి వస్నే సూత్రాక్మక 

వాదోుమర్వ్వాచ్యు3. వాయుస్టా సే పాణం వద న్నేకత్వం త యార్డర్భయ తీ త్యావా 

తథేతి, కించ యది వాయుప్రాణయోః వృథిస్ధాన్టనం స్యాత్ తరి ధ్యా వా
ంగ వ్రత భదో 

చెప్ స్యాత్ ఇహాతు ప్రాణా పాననిరో ఛాక్మక వ్ర తైక్యశ్రు
 లర్ధ్యానైక్యమి తృహ 

తస్తాదితి. వృతెకగ్టస్య వశ స్తతాషదిత్యర్భక. కించ వాయుప్రాణే సంవస్తై చేడేనోవ 

న 

"పాణరోాకి స్వరూప భే దాధ్ధ్యాన్మప్రయోగా ఇద ఇతి వృత్యుదాహరణసంగ త్యేద 

od ఇ జ్ వ యాం నానా న గానా, లలి, స అక కా గాద చ్చి 

ఆల ప్రార్ష్టప SEN మిరు ఫక్ నిల్ వ్రృయో
గ భేది సిద్ధికి సిద్ధాం తే ఆద క్య 2-౫ 

గల దత స్రటెదిపెతి కలశోవః, బృవాదారణ్యకే జాందోగేశః చ సంవర విదాగయాం 

a న సాధి _ 0/ 
క గ్ర ౧ ఫ్ర 

వగ 
NEN 

నక ప్రాణ! శ్రేష్ట అగ్వ్రృాకిభ్భా వాయు! శ్రేష్యః ఇత్యవధారితమ్. తత్ర 

యాం వాయుస్రాణయోాకి యో గైక్యమ్, ఉత వ్రయోగ శద ఇతి 
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వైవాపాన్వాచ్చే'త చ పాణ 
నా రా వ్ అ కట అడ - Aw 

దృఢ యతి, తథా ఛాందో గ్వెఒవీ వరస్తాన హాత్మ నళ్చతురొ బవ ఏకః 

కస్పోజగా ౭) తేక మేవ సంవర్షం గవముయతి న ర్త 

చతుర్లాం సంవర్ణో 2ఒవరో౭ ఇపేషామితి తస్తాదవృథ_క్ట (ముపగ మన 

ల్యెవం ప్రా ట్రూమః, పృథ గవ వాయు ఏంస్రాణావువగంత వ్యావితి, 

కస్తాత్ , వృథగువదేశాత్ ఆ థ్యానార్ట హ్యాయమ భ్యా కృధి బై నవిభ 

నోపచేళః సోజసత్యా ఛ్యానపృథ 3 నర్గకవీవ స్యాత్ . ననూ క్షమ 

వృథగనుచింతనం త త్య్య* దాదిత్సి నై నెష వ దోవ, తతా భేద వ్యవస్థా 

ఛేదాదుపదేళ భేదవ జేనానుచింతన భేదోవవ సా. క్లో కోవన్యాసస్య చ 

తత్వా భే దాభి స్రాయె ణా వ్యువవద్యమానస్య వూరోషదిత ధ్యేయభీదనిరా 

కర రణసామర్థ్యాభా వాత. స యశ్రా పాం ప్రాణానాం మధ్యమః ప్రాణ 

శమ్య వరస్తా దాషక్ళశే షే సంవశె దేవైక్యశ్తుతేః (వృయాగాక్యమి త్యావాలతౌ తి, 

మవోత్మన ఇతి ద్వితీ యాబహువచనం, చతురశ్చతుస్పంఖ్యూ కాక్ అగ్ని సూరో్టదక 

చంద్రానవరాంశ్న్చ వాక్పతుళ్ళో త మనోరూ పాశేకో దేవః కః ప్రజాపతి? జగార అగ 

ర్యత్ -ఉవసంహ్భృృత వానిత్యర్థ 8. న బ్ర నీతి- భేదమితి శవం. యథా అగ్నిహోత్రం 

జువో తీత్యుక్స్ప న్నాగ్ని హో త్రన్యెకనై గవ దధి తండులాదిగుణ భేజేన సాయంప్రాతః 

కాల భే జీన వ్ర యోగ భేద న్హథా 'ఆన్నాదో భవతి య నవం వే దె" త్యుత్పన్నాయా 

సృంవర్థవిద్యాయా నీక ల్వెఒప్యుత్పన్న శిష్ట వాయు ప్రాణాఖ్యగుణ భేదాత్ వృయోగ భేద 

_ఇళ్యుత్సూ త్రం సిద్దాంతయతి.___వృళ గే వేతి, 'శౌ వా నతెౌ ద్వా సంవన్తా విత్యు 

పాస్య భేద వాక్ళన్య చ యోగ భేదవర త్వాద్వా క్యా చేవ ఛేదనిద్ధిరి త్యర్థ: సార్వ 

వతర్య క్షమనూద్య (వ, త్యాహ ననూ కమి త్యాది నా, ఉపసాన్యతయా వ,ధానభూత 

సంవర్డ గుళావిశిష్టో పాస్య భద వాక్యవిరో ధాదను పొస్య చాయుత తై క్యవాక్యం న వ యో 

శాక్యప్రావపకమితి భావః. సూరో్యోదయా సమయ యో ర్వాయ్వథీన త్వా శ్త్రద భేదాఖి 

ప్రాయేణ ప్రాణాత్తావుక్తా, కతో౭ధ్యాతాధిటై చైవావస్థా భే దేనో కన్య భ్యేయ భేదన్య 

నిరాసే 'యశళ్ళోదేసితి శ్లోకన్య నశ తావ _లోళేతి. అసామశ్ఞ్యే లింగ 

మాహ--స యఖేతిం వ్ కోవన్యాసవచ్వ ) తైక్ఫోవన' స్టిసో౭పి కత్తా భేదాబిప్రాయేకో 

నందేహౌ వ రో ఫూర్వ9 వత, సిద్ధాంతస్తు---- వ, దాన దేవ, యథా 

_ఇంద్రైయ రోళ్టే పు రో డాళ మే కాదశక పొల మింద్రాయా: థిరాజాయెంద్రాయ స్పరాశ్ల' 



— 
అం || లై ప శా 0 నే పన వ్ వత్తి వక క్ బే 

ర్ం శ్ ఏ లేన వ త్ వన్యాని వ్యాఖ్యాతీ!. లువ ఎ మం 

భన జొ కారి తతః RON ncn: 

శారో వాగాది వ తనివ ర నెన పాణ వృత పృతిప_త్త్స్టర్థకి, భగ్న నక 

ఇస, ఆ ——~ మో మగాడి మావు న 

ని హొ వాగాదీన్యు క్రాని "తాని మృత్యుశ్శమో భూత (“రా 2 

శ్రుతేర్న బాయు ప్ర తేనిన తర. “అథాతొ' మ్ 
౨ సీథి _ 

అ గ గ నష హు మ్య మ; పాణ రారార ఛే గ వ తత ళ్ళ న్ 

వస్తున తుల్వువ దార్షయు్రా షట నేన్వో 

జ్ రా థ్ తి a జా చాస్తూ నాలం 

“ఏక్షమేవ పతం చెరిదితి ని 5 క లేన ఏత సై చనా మూ 

సభలో కతా యతితి వాయువాొ విళలం బు నకా మానెను తే 

జరగ నల కతా జ యర 

మనివ ర్తితం దర్శయతి, దేవతాహ్వా శ్ర, వాయుస్పాాత్ 
శ 

ih జ 

వ మేక్ క. వరపాతంయో గాచ్చు “నై పాఒన్సస్తముతో 
ప్ర తస్య వే ప్పితణాషత , పురస్తార్స స హై సై 
థల టా: తా హాం. 

దేవళా యదాస్టాయురి ఆ తథా'*తొ వా ఏత" డ్య సంద ల్ు 

చ్చ? CRE: ఖు సంత నచ, _తోమిత శ "జే చే 

తసాత్ మృథ వ్ *పగమనం, వ్ర 
ల యా. న్నా మా. డూ = rr aed 

- రు వ తసెవ ఆ|| ఎంతె ఈద వ 4 జా మా 
త్యాహ---న్ లే నేతి. న న్వేవకారాద్వాయు వ్ర కనివృల్తః చై 

3 

జా - వ 
స 

YN 

అగ తాం షమ | బాన ల న సీ నాం భు 

 శానవతి, యఖ క్ ఇ. న E 

' ప నబ నాడీ వాక క్షంరా సీచాం జ తాని 

తీత్వత ఆడా 
ఏక మే వెఫె, వచన దర్శ డని రం ౨ షై 

a 

మృత్యునా ఛగ్నానీతక్యుక్త్వై ప్రావా సాష్టాళగప్నై 

“స యర్రైహాం ప్రాణానాం మధ్యమ! ప్రాం 
చ 

ఆయం 2నసనసమితా వేవనె 
వాయంరో చంతి పహ్యాన్యా చేవ న వాయుసై సప్రహోజెస్త 

3 
గ్ర 
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వు డా మెకాదళక పాలమిం ద్రాయాధి రాజా యేం, చాయ స్వ రాజ్ఞి 

వత్యన్యా 0 త్రివురో డాళిన్యామిష్టా వం “సెంర్వహెమభీగమయన్న నద్య 

త్యభఛంబట్కా_ర "మిత్యతొ" పచనాదిం ద్రా భే వాచ్చ సహస దానాళం 

కాయాం కరకు నాకర క ్యసనిథానాత 

యథాన్యాస మెవ దెవతొవ్ఫథ కాత వ వ్ర దొనవ్చథ గం భవతి, 

రత్త ఖే దె. స్యా ధ్యేయాంకపృథ క్వ్వాడా ఛ్యానపృథ డక షమిత్యర్గః తదు 

రం సంకరై | నానా వా దేవ తావృథక్ జ్ఞానా”దితి (జై-సూ తత త్ర తు 

ద్రవ్య దేవతా ఖేదాత్ యాగ భఖీవో౭వ్స్ విద్య గలే నై వమిహా విద్యాశ 
దో నీ స్తు ఊప క్ వమూవసంవో రాభి ర్యామశ్యాక్షారీడై వోవదేశే మ్వెకని 

రోడాశినీఇప్తీ స్తస్వ్యాం కిం సహా ప్ర దానముక భేజేనేతి నంచేసేౌ ప్రార రవక్ష మావా 

సరేషహామితి, స న్వేషిం దెవానామాఖిము ఖ్యేన ప్రా ప్రావయక్. హావిరవద్యతి గృన్షోతి, 
అఛంబటా్క్కా_రం నషట్యారాఖ్య బేవధాగమి్యర్థు:. య ద్వా సర్వదే వానే యుగవద 

వదానం కార్యమిక్య త, సౌతురఛంబటా,_రమి తి- అవ్యర్థ త్వాయేశ్య్వర్థ 3, ఏకార్భమవక్తే 
హావిషి “శ్లేష్లో యాగానర్హ తయా వృథా స్నాదితి భావః. వీవం సహావదాన క్రు" "లేశ్తేవె యా శ wrt అర అడ ట్య ద జగ క్యాచ్చ పురోడాశానాం సహ వనే “చ్చే ప్రాప్తే పృక్ వృ శేచ ఇతి దంత 
మావా రాశేతి, రాజాధి రాజన్న రాజుసణ జే చేస వశిష్త చేవతోథోదా ాదిత్యర్థః.  కించా 
ధ్వర్యుణా యశేతి ప్రే షేక్ళతే వే శ్రీ యో మంత్ర; పర్వతే సా యాడ్యా, ఆను 
బ్రూహీతి ప్రైమానంకేరమం శ్ర? పుకోషనువాశ్యల్ 'భేదోఒ ని చస్తే, కత్రాస్వ్యామిమో 
(వథమపురోడాశ వృ దాచే యా కీ పాయాజ్యా సా వ్వరీయ్యవ్రదాచే పురో =.ను 
వాక్యా యా చ పూర్వమనువా వ్యా సా పళ్చాచ్యాబ్యేతి వ్య త్యాసమనార్వ హేతి 
శ్రుత్యా విధానాత్ యథా శ్రుతి వక క వవ్భణ క పమిక్యావా_ యా క్లే లి, సంకర్షో 
దేవతా కాండం, వాశబ్దోఒవభరత నానైవ దేవతా రాజాదిగుణ భీ చేన ఛేదావళ 
మాదితి సూశ్రార్థ. దృష్టాంతే 'జేవతాభేదాల్ కర్మ భేదవత్ విద్యాభేదస్సా న్రదిత్వత 
ఆహ--__త త్ర శకత్వితి, కరోత్స శ్రి వాక్యష్థ చేవ తాభ్లేదః కర్మ భది హౌకు9 ఇహ తు 
'అన్నాదో భవతి య వవం వేచే'క్యువక్రమ్యు కమై్యైళల్వేన జ్ఞాకవి ద్యాయా3 
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స్రాణయోః స్వరూపా భె దేఒ ప్యాఛ్యాత్తి కాధిదైవికత్వరూ పావస్థా భే దేన గుణ భే బూత్ 
వ్ర యాగ శేద ఇతె, తదు చం దేవశాకాండే “నానా నా దేనతా వృగగా నాల్ * 

ఇతి. ఇ 
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ద్యావిథాన ప్రతీ మ, విచ్వైశ్వేఒవ్య థ్యాత్మె
థిదె వ్య దాత్ప?వ 

భవతి, అగ్నిహోత్రలవ పాయంస్రాతః కాల భే దాదిత్యతావదక ప్రే త్న 

వ్రదానవదిత్యు కమి. 

వత్వబ్రావిం శాధికరణమ్. 

వాజసనేయినోఒగ్నిరహస్వై “నైవ కొ ఇదమై, జూపి 

రి 
దిత్వల్యక౯ బ్రావ్యాణా మనోఒధికృ త్యాధీయలే “తత్ షు ట్తైంశ తం సహా 

సాణ్యవశ క? వో మయాన నక్సిత 
సాణ్యవశ్ళదాత్మనోఒగ్నీనర్యా౯ మనో మయాననక్సితే? వ 

తగైవ “వాక్సితేః ప్రాణచికక్చముక్
చితశ) త్ర చితః క్ష 

పశ్చాళల్ స్త ఎక వాయు స్రాణ
 ఛేదో న "భేదకు, ఆషా హో చ్ క్ట చే దళాన్ని 

జ్ జగ అ జొ గా హస = 

భేద ఇత్యర్థః. తర్హి శనాం *న (వ, దానస్య దృహైంక కమి క్యకే ఆహా వ 

క్స్ ని, అవస్థా భేదా డ్లేవశా ఛేడః వ యోగ భేదశ్చేశ్యంే నాయం బహైంక 

న్నాప్యస దాసిదిత్యుష క, మ్య మనస్స ప్రీ ముక్తా “కనన జ 

పూర్వక మన్నీ నపశ్యవితి మనో ఒధికృళ్య వఠంతీక్సర 9 పురుహోచము 
యి 7 జో 

ara క ప్రైవనే క్ష్ క్తకక 

వర్దాంతర్జ తే 8 షట్రింశశ్సహస్రైరవోరా క్రైరవచ్చి న్నకయా మనోవు ప్తీణూమ 
LS 

జ 

సంషఖ్యయానామ
ప్ ప త్రింశ తృవా

స్రశర్వం: 
తాభింప్టకా 

కప్టన కర్చు తొప్స్ర న స్యేవ
 

జూ 

సంపాదితా ఆఅగ్న యో మనశ్చితపానర్కా క్. హ్రాజ్యాన వేమయాన్ననోవృ
 స్ు 

పార్ 
శద 

ఇ..పీ సర్షస్వ్వవృ త్తిరూ పానగ్నీనప
శ్యన్ని త్యాడాక కక. "జ

ాతో ఘ్రాణ కేందె, 

ఆ క్ 
— న న 

పూర్వ మేకప, యోగాయోగా ద్వాయు ప్రాం చరా; క హచమానడైేపదో శోవికేక 

3 డ్ > | 

తర్హి మనళ్చిదాదీనాం 
వకరణాత్ కరాంగ ఆపన పక్క, ఊహూ” కంక నాజ్ మ కౌరాగా 

ల పాలు మ 
త్ 

భేద ఇతి ,వ క్యుదాహరణసంగ లృెదమాహఎలా 

క్రి 
జా 

WU థి వ్ లీ అ ఇ 

రానాం ఆహా -ేచలవిదాామయత్వ్వమితి 
ఫల శావ!ః వాజన చేయకే ఆన్ని రవా సె 

య 
గ్ర న 

హో లి 

త్ర తవాసాఆనవశ్న న్నీ నర్కా్య-న ఏవమూను నకికకి కఇృత్చొనిః 

తత్త ట్రై, తృహాస్రాజ్బవశ్యదాతే నోఒగ్నీనరా్యాన్న నొ మమాన్త్యన*ఎ కాది? 



922 రత్న ప్ర భాభూషి తే, కాంకరబ్రవాసూత్రభావ్యే (అ. 3. 

ఇతి పృథగగ్నీ నామనంతి సాంపాది కాన్, తేషు సంశయ కిమేతే మన 
శె)దాదయ;ః శ్రీయాను ప్ర వెళినః త చ్చెవ భూ తా ఆతస్వతం త? "కేవల 

“5 బగ జాం బం చ ఆయి వీద్యాత్మే కా ఇతి. తత్ర ప్రకరణాత్ క్రియానుప్ర వేశే పా శ్పే స్యా 
తంత్రం తావత్ వతిజానీతే, లింగ భూయస్త్యావితి. భూయాంనీ హీ 

ఇ లి సార అభ డి గగన లం గాన్వన్మ౯ బ్రవాణ శవలవి ద్యాత్మకత్వ మేహాముపోద్బలయంతి 
దృశ్యంతే 'తద్యత్య_ంచేమాని భూతాని మనసా సంకల్పయంతి తేషా 
మేవ సా కృతిరితి తా౯ హహైతానేకంవిదే సర్వదా సర్వాణి భూతాని 

m5 Ane J -లొ న లొ జ ద్ చిన(ంత్య వి స్వవతే ప్రతి చౌవంజాతీయ కాని త లింగం వ్రకర ణాద్చ 
యేణ వాసావినా చిత కర్ణ-చిత్కు అన్ని న్వ్వక్. పూర్వత్ర అగ్ని చయన ప, కరణా 
త్య మే లేఒన్న య; కృ త్వర్థా ఉత వ్రై ధాన్యజ్ఞావకలిం గాదిభూయస్త్వాత్ పురుషార్థా 
వతి సంశయమావా_ లేష్వి తి. శేవలవిద్యాత కా, క్రీయాంగత్వం ఏనా ఫావనా 
మయా ఇక్ఫర్ద 3. నక, యోగాసంభ వాద్వాయు ప్రాణ యోరవి ధ్యాన, యోగ భేదో 
ఒస్తు ఇహ తు మనళ్చిదాద్యగ్నీ నాం వకరణాల్ కర్గాంగ త్వేవై కృవయోగత్వ మితి 
ప్రావయ్య సీర్థాంకమ వ క్రమ తేక త్రే త్యాదినా. వూర్వవక్నే భావచనాన్నీ నాం 
కృత్వంగత్వమిష్టం కేషాం శ్రీయౌాగ్ని నా విక ల్పన్ఫ ము చ్చ యో వొస్తు, సిద్దాంలే సురు 
హోర్టత్వమ్తి ఫలం, కత సర్వ ప్రాణిమనోవృ త్తిభిర మ నదాగ్నయశ్స్చీయ న్ల ఇతి ధ్యాన 
దాశ్ర్యై నతి నర్వభూతాని యత్కించిళ్ మనసా సంకల్పయంతి లేషామేవా2. 
న్నీ నాం సా కృతి కరణమి ల్యేకం లింగం, శ్రీయాంగన్య యలత్కి_ంచిక్క_ర కోన సిద్ధ 
దర్శనాది త్యాహ=_కద్యదితి. ఏవం విబే న్వవతే జా గ్రులేఒపి తదీయాన్నీకా సర్వ 
భూతాని సర్వదా చిన్వంతీతి లింగాంతరం, కి యాంగన్ను 'చోదితకాలాను ప్పేయన్య కి 

(WU 
అ అ ర్స్ రా ణం అద ry అ నా సదా సరై పన్ను యమాన తయో గానిత ర్భఃః పష ట్రంశత్సవా సృత్వనం ఖ్యావ్యనం 
గ ల్వే లింగం ఏవం జాతీయకవ బేన క్ష్, 

ప్రయంతే. తత్ర 
ఇమే తే కరాంగభూశాక, ఉత స్వతంత్రా ఇతి సంచేహే, కరాంగభూతా ఇతి భూర్వః 
శః. సిర్టాంతస్తు--వీలే స్వతంత్రా నీవు కుత, లింగభూయస్త్వాల్ “యత్కించే 
గాని భూతాని మనసా సంకల్పయింతి” ఇత్యాదిస్వాకం త్ర బ్రళ్టువక లిం గానాం 
రాయసాం సత్త్వాల్; కద్ధ లింగం వృ కరణాదృలీయ$; తదపి బలీయ స్ప పము క్షం 

భార్ష కాండే 'త్రశిలింగవాక్య ప్ర కరణస్థానసమా ఖళ్యనాం' నమవాయే పారదౌర్భల్య 
వర్గవిప్రకర్షాత్ ఇతి, 

త గావ “వాక్సికః ప్రాణ చిత$" ఇత్యాది మనళ్చి దాదయ$ అగ్నయ; 
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కీయ, తేదప్రు పుష్ట క్త కం వూర్యన్నీ కొ కాండే “శతిలింగ వాక్య ప్రకరణస్థాన 

నమాఖ్య్యానాం సవమువాయు వార దొర్బ్చల్యమర్థవివ్ర పక ర్వా దితి (జై - -స్ఫూ 

ఇస 

సూ సూర్వవికల్బకిప్త స కరణాల్. స్యాత్ 

క్రియా మూనసవల్. అ, 

నైతద్యు_ కం స్వతంత్రావవై కే_గ్నయోా నాన్యకేషభూళ' 
లత పూర్వన్వ్యు క్రియామయస్యాగ్నాః వ్రకరణా త్స ద్వివ షయవ వాయం 

"జ్ నే గ _ రి చా YM 5 వికల్ఫ్సని శపోపదేశ స్పా స్పిన్న స్వతంత్రేః. నను వృకరశా ప్రైంగం బలియః, 

సత్య మేవమేతత్ , లింగమవీ తేషవంజాతియకం న వక రణాద్చలయో 

య్ = ఇ” గా ర ౪” భు న అన్యార్థదర్శనం ష్యాతత్ నాంపాదికాగ్ని పృశంసారు వ 

ణా . జో గ x కా =~ = గ . అన్యార్థదర్శనం చాసత్యా మన్వన్య్వాం చానా గుణజబా దనా 

ఫ్యుపవద్యమానం న ప్రకరణం బాధితుముత్పహ తె. తసాతి సంపా 

దికా అమ్యేతకెఒగ్నయః ప్ర పకరణాత్ క్రియానువ వేశినవీవ నువ 
| లో 

మానసవత్ , యథా దశర తస్య దళ మేం. హన్యవివాశే కి పృథివ్వా 
J, 

రని ఏనం సిద్ధాంతమువ క్ష మ్య స్రూర్షపకయ తి ప్రా శ్వే్టేతి. పూర్వమే 

కాభిరగ్నిం చినుత ఇత్యు క్తస్య స వష త్విష్టకాగ్నిరితి సన్నిహిశస్యాయం వి 

పోవదేశః సంకల్పమయ త్వాఖ్యవ, కార భేదోవచేశ3 (క్రియాస్నివత్. సాంకల్పికాగ్న 

యోజఒవ్యంగమితి యావత్ , కిం విధి వాక్యస్థం లింగం పృకరణాద్భలీయః ఆర వాదస్థం 

వా, ఆద్యమంగీకరో తి_సశ్యమి తి, న డిషతీయ ఇత్యాహ--లింగమితి. మాననాగ్న్ని 

విధ్యర్థార్న ఫవాదస్థలిం గా నాం స్వార్గ ప్ర ప,మాపకమా నా ఫొ వాద్దార్భల్యమిక్యర్గ న్రర్ణకిః స్యూతక్ర స్ట 

క్రియావదం వ్యాచ్టే క _కస్తావిలి. నను ఆ డీ యారూ పాగ న్నాం సనమ యూనాద 

కథం కీయాంగత్వం కత్రాష_మానసవదిరి. ద్వాదశావాస్యాద్యం తొ పాక షయం 

ఇర్టం సిధ్ధాంకేముషక్క మ్యు ఫూర్వువకయతి-- 

సంకల్వాత్క కా మనళశ్చిదాదయో ఒగ్నయః న న్వంతంత్రాక; కం తే “ఇష్ట కాక్స్ 

రగ్నిం చినుజే” ఇవి శక తస్య ఫూర్వస్య ర్రియామయస్యాగ్నో! ఆయం పికల్పు! 

సంకల్పాతృకోజఒగ్ని8, వ “స కరణాల్; (క్రియా క్రియోమయ ఏవ స్యాత్. నచలి 

దగ్నీనాం 3 స్వాం త్రష్ తస లింగసస్టే మానప్కాన్ని స్తుతిషర కేన విఖ్యేక కచావాి తయా 

స్వార్థవర త్వాఖొ వాల్ న _ ప్రకరణబాధకత్వమ్. కస్మాకి_) యాను, వ్ర, వెశిన 



న! 

954 రత్న ప్ర భాభూషి తే, శాంకర బ్రహ్మసూత్ర భాజే (అ. 9 

పాత్రే రా సముద్రస్య సోను ద ద్రవ్యస్య ప్ర ప జావతయే 'జేవ తాము గృహ్య 

మాసస్య గ గ్రహణాసాదనహవనావారణోవవ్యోనభడ గాని మాన 
సాన్యేవాన్నూయంతే, స చమానసో=_ వీ గవ పాకల యావకర పోర 
ణాత్ (క్రియాశే సేవ వవ భవతి, వవమయమవ్యగ్ని కల్ప ఇ ఇత్యర్థః . 

సూ, అతిదెశాచ్చు. ల, 

వ 
లీ 

అతి చేళ జె తై పామనగ్నీ నాం శ్రీ యాను వ వ, వెళముపోదృలయతి 

'వత్రింళత్సహస్రాణ్యన్న యోజఒర్మాస్టే నేషామేవైక వవ  తావాకొ 

క్యక్వ మధ్యస్థదళరాత్సనై్యైవ ద్విరాత్రావిషు వ కృతిత్వం, తద్ధర్మణామేవ లేష్వతి 
దేశా త్తన్య మే దశరా తస్య దశ మేజవాన్యర్థా చేశాదశేటేవోని మాననగవా] 

శ్రూయతే ' అనయా త్వా పాత్రే ౭ సముద్రం రేస దయా ప్రాజావత్యం మనో గ్రహం 

గృవ్హాతి" తి_అనయా  రనయా బథివ్యా పాత్రే రం సముద్రం త్వాం వ, కు బావే చేవ 

తొకం మనో గృహం గృవ్యాక ఇతి గృవాః “సోమరనః, మనసా రన'త్యోన భావితే 
వుధ్వర్యుర్హ క్ల తేక్యర్ణు అత వీవర్షి్విజాం భ్యాయిత యా నివిధవాళి గన్చారణాఖ "వా 

దవివాక్యసంజ్ఞా అవ్నా; సాహా. గవాణం నామ సోమ పా తృసోో పాదానం, గ్బ్్హహా 

తస్య స్వస్థానే సై సావనమాసాదనం, సోమస్య హోమో పావనం పుతశీషూదాన 
మావారణం, శేషభకుణాయ రిష్షజాం మిథో ౭ నుజ్ఞాక రణమువ ఫహశ్వీనం, తతో భతణ 

మిల్యేతాని మానసాన్వే పెక్ళర్ణక స చ మానసో గవహో చ్వాదశాహోదహరంతరం 
స్వతం త్రమి త్యాశంక్య ద్వాదశావాసంజ్ఞావిరో ఛాల్ నాహారంళరం కింతు (వ 

దవివాక్యస్యావా్నో 2 బ్రమితి సిధ్ధాంక మావా==స చేతి, కల్ప$ కల్పనా, ప, వ 

కేచిత్త్వత్ర, భాషేష దశరా త్ర శబ్దో వికృతివరం, తత్రాపి దళ మే౭_హన్యనివాక్య 
ల 

సంజ్ఞ శే మానస ద్రహాస్యాతి చేశావ ప్ప్రకయా౭ జ్ఞ తెగ్వాది త్యాహు కః. 

రో౬. మనళ్ళ్చిదాదీనాం క్రియాంగక్వే వృకరణముక్వ్వా లింగమావహా_అలతి 

wae తి అయి U అ అదు 3 గ్నుషయః, మానసవత్ యథా దాషదశా బా మనో గహం గ్భప్హామి ఇతి శ్రుతం 

నన గ్రహాం ద్వాదశావామధ్య పాతినో దళశమస్యాహాగ్నో ౬.౦గక్, త-థే మే2౭.గ్నయ; 
నా జ్ చ వ్రకృతకర్మ సో ఇత్యర్థః, 

కిం చ 

మానసీకాగ్నీ నాం మ్య “నీకైక వీవ తావాన్యావానసొ పూర్వ ఇతి 



చ 
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యావానసా పూర్వః ఇతి. సతి హా సామా న్యెఒతిచేళః ప్రవర్తతే 

తతశ్చ వూర్యేణేష్ట్రకాచితేనక్రియానువ్ర వేశినాఒగ్నినా సాంపాది 
కానగ్న నతిదిశ్ః శ్రయానుప్ర వెళ మేవై హోం ద్యోతయతి. 

సూ, సిద్యెన త్తు నిర్హార ణాత . ౪౭, 

౩ వత్ చ ( ్న గ్ వ తుళబ్బః పశుం వ్యావ_ర్పయతి. విద్యాత్త కావవై తే స్వతం త్ర 

మనశ్చిదాద యోఒగ్నయస్సువ్నః న క్రియా సేపభూ ఆతా, తథాహి 

నిర్ధారయతి “తెహైతే విద్వాచితవ వే త్రి సో విద్యయా హూావెతవవం విద 

శ్చితాభవంతితి చ. 

సూ, దర్నగనాచద, స ఈర 

దృశ్యతే నై ౩ లేహిం స్వాతంత్రై S వీంగం తత్పుర స్తాద్దర్శితం'లింగ 

భూయసా గది” త్వ, (అంపా3నూరరలు నను వింగమప పస్యసతాామ 

న్వన్యాం _ై్రైబ్వాన సాధకం కస్య చి దర్భ స్వెత్వ పాస్య తత్స )కరణసామ 

రవ గయా శపత్వమధ్యవసీతమితి అత ఉ_త్తరం పఠతి. 
ఎను 

చేశాచ్చేతి, శ్రాయాంగత్వసాదృశ్యాదతి దేశ ఇశ్యర్థ 8. 

రి. సీచాంతమావా ___వి బ్యేతి. 
థి 

కోరా. న శ్ర్రేతిలింగచా వా కః ప కరణం బాధ్యమితి నూ త్స తృయార్థ క. 
UU (WU 

ది 

పూ క్వేణోప్ట కాచి తే నాన్ని శా సంపాదికాగ్న్నాం సాదృళ్యోవదేశాచ్చ త చ్భృేషత్వ 

మిక్యర్థ$. 

ఇత్థం వూర్వువ మ సిద్ధాంశయ తి 

తు౩ సూర్వవతనిరాసార్భ$. విద్యాత్మ కా ఏలే మనళశ్చిదాదయః స్వతంత్రా 

వీవ్య న కర్తాన్నుప్ప వేళినః కుకు, “లే పోలే విద్యాచిత నవి ఇత్యవ ధారణాదిత్యర్థ:- 

వవకార శ్రుత్యా కర్శ్యవ, కరణం బాధ్యమితి భావః. 

కిం చ లింగాదప్ బాధ్యమి త్యావహా 

మనళ్చిదాదీనాం స్వాళంత త్ర, ప్రక వకలింగస్య ఫ్రై పాగు క్త సృ దర్శనాచ్చేత్యర్థః. 



Ey 

926 రత్న పృభాభూషి.తే శాంకర బ్రహాసూత్రభామ్యే (అ. 8. 

సూ, శు త్యాదిబలియస్త్వాచ్చ న బాధ: ౪౯. 

నైవం వృకరణసామర్థ్యాత శ్రీయా పత _మధ్యనసాయ 

స్వాతం త్ర్వవమ బాధితవ్ధా, శు, త్యాదిబలయస్తా ‘తె. బలియాంసీ 
2 _ GE గ న్స్ 4 aT ర న్ హూ వ్రకరణాత్. శ్రుతిలీంగ వా క్యానీతి స్థితం శ్రుతిలింగనూ త్రై తాని 

చేహ స్వాతం తే సవతుం సాభయంతి దృళ్యంలె, కథ్దం, శ్ర తిస్తావత్ 

'తేయూలే విద్యాచితవ పతి తథా లింగం *నర్య్వదా సర్వాణి భూతాని 

చిన్వంత్యవి సవతి ప్రతి తథా వాక్యమవీ “విద్యయా “హ్నావెత ఏవం 

విదశ్చితాభ వంతితి “విద్య్వాచితవ పాతి హి సావథారణా చేయం 

, FE ~ న్న జ క వ్ర వా ఒడ శ్రుతిః క్రియానుప్ర ఒమిా హోమభ్యువగమ్యుమా నె వీజ్యేత. నన్వ 

బాహ్యా సాధన త్యాభీ ప్రాయమిదమవ థారణం భవిష్యతి, నెత్యుచ్య తె, 

తదభి పాయతాయాం హి విద్యా చితఇతీయ తా విద్యాస్టరూవసంకి ర్త 

నేనైవ కృత తాబ నర్భక మిదమవ థారణం భవేత్ , స్వరూప మెవ 

"హా పాదు బావ్యా సాధనత్భమితి.అ బాహ్య సాధన త్వేఒపీమానస గృహ 

వతి క్రియానుప్ర వెళాళం కాయాం తన్నివృ_ల్టిఫ లమువ థారణమర్గవద్భ 

విహ్యతి. తథా “స్వవత జాగృత నైవం విదే సర్వదా సర్వాణి భూతా 

న్యగ్నీంశ్చిన్వంలితి సాతత్యదర్శన మే లెపాం స్యాతంత్రే ఏ౬వకల్చ తే, 

య థా సాంపాదిశే వాక్చాణమయే౭న్ని హో లై “పాణం తదా వాచి 
WU లో 

జుహోతి వాచం తదా ప్రాణే జుహూో పీతి చో కా ఉచ్యతే “ఏలే 

ర క్ కా శంక 'లే___నన్వబాహ్యేతి. విద్యా చిత 

ఇతి వదేవై వాబాహ్యసాధనక్వన్య లబ్ధ త్వ్వాదవ ధారణం వ్యర్థమి త్యాహ--- నేతి. తర్హి 

కథనుస్యార్భ వళ్వం తత్రావా--అబాహ్యేతి. లింగం వ్యనక్తి--తఖేతి. ఆగ్నీ నాం 
క్ట కాలవ్యాపి కే్టే నానంగ ల్వే దృషాంతమాహ._యోతి, తదా ధ్యాన కాల ఇత్యర్థృ 8: 

కిం చ వాక్యాదప్ త ద్చొాధ్యమి ఆత్యావా_ 

ఆదిశ బైన లింగవొ క్యయోర్థ /హణమ్. శ్రుతిలింగ ప్రా పాగు క్ “విదృయా మై హైవెతే 

ఎవంవిదశ్చి తా భవంతి” ఇ ల్యేశదార్టళ్యం మనకే దాదీనార స్వాతంత్ర ట్రం బోధయ 

క్పకరణం చాధయలి. తథా వె లేషాం శ్రుతిలింగ వాక్యానాం బలీయస్వాల్ దుర్చ 

లేన కర్న పృకరణేన న మనళ్ళ్చిదాదీనాం స్వాఠంత శ్రీ బ్రబాధ ఇత్యర్థః. యత్తు లింగస్య 
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అనం తే అమృ తే ఆహుతి జా గచ్చ స్వపంళ్చ సంతతం జుహోతిితి, 
WU 

తద్విత్కా? “యూనుప్ర, వస తు శ్రియా ప్రయోగ స్యాల్ప కాలత్వాత్. న 

సాతల్వెనై హోం వ్యోగః క చ్చ్వేత. న చేదమరవాదమా త్ర మితి 
తీ we ఖి (తో 

న్యాయ్యం, య త్ర హ్ విస్పషో విథాయకోలిజా దిరుళ లభ్యతే యు క్టం 

తత్ర సంకీ వనమా గ్ర స్యార్ధవాదత్వం, ఇహ తు విస్త స్పష్ట్రవిధ్యంత రాసు 

వలజైః సంక్ రనాజవై పాం నిజ్ఞానవి ధానం కల్పనీయం, తచ్చ యథా 
a 

సంకి రృన మేవ క ల్పయితుం నొక్యత్ ప్రతి సాతత్వదర నా శ లాళూతే 

మేవ కల్ల న్ , తతర చ సాము రాన డెవెసఘాం స్వాతంత్ర స్ట్స్టి వలేన 
a యఖ లి ల్ల 

'తద్యత్కిం చమాని భూతాని మనసా సంక ల్పయంతి కన్న సాక్ళత 

KS 

vr 

రక్యాదివ్యాఖ్యాతం. తథా వాక కమ వ మ్వెవంవిద ప్రత ప్రదుషవి శే రకు 

సంబంధ మువై మొామాచకోణం వ్ క్రృతుసంబంధం మృవ్వులే, స్వాతం త్య 

పశు ఏవ జ్వాయానితి. 

సూ. అనుబంథా ధాం భః ఇపృజ్ఞాంతేరష పృ థక్త ౩ 

వద్దుష్టుశ్చతదు కవి. ౫౦. 
దెలటి టైం 

ప్రతేక వకరకాముపమృద్యు స్వాతం త్ర Ne మనశ్చిదాదీనాం 

వహోమే యథా సాళత్యముచ్యు తే తద్వదగ్నీ నాం సాతత్యదర్శన మిత్యన్వయ:ః, యదు క్త 

మర ర్ల వాదస్థ త్వ్వాల్లింగం దుర్భలమితి తన్న, సర్వదా సర్వభూతాని నముదర్భమగ్నీ క్ 

చిన్వంతీతి ఛ్యాయేదిత్యపూ ర్వార్భకయా విధికల్ప నాల్ , వథా చ విధివాక్యస్థ త్వాల్లింగం 

(వృకరణాదృలవది త్యాహాన శేడమి కానదినా నీ లే నేతి, విధేయ ల్వేచేశ కరః, 

వాక్యం వివృణోతి తలి. 

౫౦. సంవదుపాస్తె స్రమనోవృక్తిమ |క్రియాంగానాం  యోజనమనుబంధ$ 

శ్రుత్యా శ్రీయతే కదవ్యథాఒనుపవత్త్యావ్యగ్నీ నాం పురుహెర్థ త్వం శృ శ్వర్ణ ల్వే 

ఒఒట్ " నాం సిద్ధ ల్వేన నం పాదననానువ వళేరత్యాహ కా ఇత కే త్యాది నా. శే ఆగ్నయ 8 

స్తుతివరత్వమ్్ తన్న; తస్య విధి పక త్య్యయసామా ప్యాఖా వాల్. ఆపూ ర్వార్థ వ ధాయక త్వా 

దిత్నర 8, 
లిఛి 

ఇతో౭పీ మనళ్చిదాదీ నాం స్వాతంత్ర, బ్రమ త్యాహ-ా 



923 రత్న ప్రభాభూషితే, శాంకరబ్రహూనూత్రభాచ్చ్యే (అ. 3. 
ల 

వ్రతివ_త్తోవ్యం యత్కి్ర్యయావయ వాన్యనకదివ్యా పా నేష్యను బథ్నాతి 

“తే మనసై వాధీయంత మనసాఒచీయంత మననైవ గృవా అగ్భహ్యూం 
తమనసాఒస్తువ౯ మనసాఒళంసక్ అథ యత్కించ యజ్లేకర్మ క్రియతే 
యత్కించ యాజ్ఞ్లీయం కర్మమననై వ తేషు తన్ననోమయేషు మనశళ్సిత్సు 

మనో మయం _క్రియత ఇ త్యాదినా. సంవతృలా హ్యయమను బంధ, నచ 

వ్రత్యమాః శ్రీయానయ వాస్పంతః సంవదా లివ్పీత వ్యూ, న చాత్ర 

ద్దీథాద్యూపాసనవత్ డశ్రియాంగసంబంథాత్ తదను ప వెశిత్యమాళంక 
తవ్యం శతివై వాప్యాఆ , నహ _శ్రీయాంగం కించిదా దాయ 

ది nD ణా రా అత క బలో తసీన్న దోనామాధ్యవనీతవ్యుమితి పష టింశతం తు సహా స్తాణి 

వోదీంశ కల్పయతి 
వురుషయజ్ఞాదివత్ . సంఖ్యా చయం పురు మూాయువ స్యాహస్సుద్భృష్టా 

సతీ తత్పంబంధినీషు మనొ వృ _త్తిష్యారోవ్యత పతి ద్రష్ట్రర్యం, వవమను 
బంథాత్ స్వాతంత్ర్యం మనళ్చిదాదీనామ్. ఆవిళ బ్లాదతి దే శాద్యపి 
యథాసంభ వం యోజయితేవ్యం, తభఖాహిొ “తేపామేశె కవవ తా నా౯ 

“<n Ns) ఇ ల గా ఒడ > యా వాన సా వూక(కి9ితి డ్రియామయస్యాగ్న క్షాహోత్స్యం జ్ఞానము 
యాస్నీ నా మేకై కస్వాతిదిశ ౯ (క్రియాయామనాదరం దర్శయతి. న చ 

తీ, 
వద 

త్రి వావి 

Cx (ఉ 
మనోవృ త్తిఖే దానాదాయ లేష్వగ్న్న త్యం 

ఆధియంచ "లేపా మాధానం మన నైవ కు ర్యానిత్యర్థ9. కాలస్య ఛందస్య నియమాదచీ 

యంకే ఇప్ప కాక్చోత వ్యా ఇత్యర్థః, గు వో! పాత్రాణ్క అస్తువక ఉదా తార న్తువంతి, 

అశంసక హోతారః శంనంతి, కిం బహూ క్యా యత్కాంచ యశ కర్త ఆరాదువ 

కారకం యాజ్జీయం యజ్ఞ స్వరాపో త్పాదకం చ తత్సర్వం మనోమయం కు ర్యాదితి 
శ్రుత్యర్థణ వృ త్తివ్వగ్ని ధ్యానస్య | క్రియానంగ ర్వే ౬. ఫ్యుద్దీథ భ్యానవల్ (క్రియాంగా 
శ్కీకక్వం స్యాన్నే త్యాహా--న ఇాత్రోద్టీఛతి. ఆంగావబద్ధ శ్రుతితో2స్యాళ్ళు) తేక ౪ 
రూవ్యం స్ఫుటయలతి న హీతి. అనంగవ్భ త్రిష సాంగకృతునంపాదనం పురుషస్య 
యజ్ఞ క్వ ధ్యానవత్ స్వతంత్ర మిక్యర్థ 8. అనాదరార్శోో=తిదేశో న భవతి కింతు విక 
ల్పార్ట్ ఇక్యత అవాన చేతి. వీకసి కా సాళ్వ నిర పేతసాధనయోర్వికలాన్సి భవతి 

“తే మననై వాధీయంత మనసా పీయంత మనసై వ గృవో ఆగృవ్యాంతి ఇత్యా 
దినా మన ఆవఏిము వృత్తి క ర్థాంగానామనుబం ధాత్ సంపాదనాల్ అగ్నీనాం 
స్వాతం తమ్, కర్థాంగ ల్వే అంగానాం (వశ్యతసిద్ధ ల్వేన సం పాదన్నవై యర్థాషత్ , 



పా, 3.] లింగభూయస్తా (ధికరణమ్. ౨౯. నూ. సగం. 929 

సల్యేవ _క్రియాసంబం రె విక ల్పః పూ ర్వేణో త్తశేపామితి నక లే 

వక్తుమ్. న హీ యేన వ్యాపానేణశాహవనీయభథాకణాదినా పూ 

క్రియాయాముపకరోతి లేనో త్తే ఉపకర్తం ళక్నువంతి య 

వూర్యవమేఒవ్యతిచేక ఉపోద్బలక వత్యు క్త కం సతి మ్ా సామా నే 

దశః పవ రత వతి తదస సృత్స వ.ఒవ్యగ్నిత్వపామా న్వే నాతిచేళసం 

వాత్ చధత్యు కమ్, అ న్స్ పూ సాంపాది కానామవ్యగ్న నామగ్ని త్య 

మితి. శు త్యాదీని చ కారణాని దర్శితాని వవమనుబం థాదెళ్వః 

కార చేభ్య స్వా ఏతం త్రం మనశ్చిడాదినాం ప్ర పృజ్ఞాంతర పృభథ రక్షషవత, 

యథా ప పృజ్ఞూంతరాణ శాండల్యవని ద్యారా కు శృర్ని సన నస్వునానుబంకో = 

నానుబధ్గర్థమానాని పృథ గవ కర్మభిః పృజ్ఞూంత రెభ్యక్చ సకం కాశ 

భవంత్యేవమితి. దృష్టళ్చావేస్పేః రాజసూయ ప్రకరణపకి తొయాః ప్రక థె 

(౯ .. LEN ను" 

nm 

న 
_ 
ణప 

యథా ప్రపాయవయో$, ఆ శ్ తు గ (క్రియా గ్నేర్ధ్యానాగ్ను నాం చ సాధ్యశేదాత్ న 

వికల్ప ఖర్థం. ఆత వవ సముష్పయోవవి నిర్సస్త$, యదు క్షం (క్రీయాంగత్వసామ మాచే 

నాతిజేశ ఇతి తశ్నేత్యావా=య త్తి ఏతి. నూరే చ బహువ చనార్భమావా= 

శు త్యాదీని వేతి. అనుబంధాతి చేశ శ్రంలినాళ్యష్న ఇక్కర్భః, ఏనమిక్యక్ణ జతి 

శేషః. మనళ్చిదాదీనాం స్వాతం్రే గ్ర వ ప్రకరణాదుక్యర్న స్సా నవి ళ్యాకంక్య 

స ఇష్ట ఇ త్యాహా---దృప్ప శ్చేతి రా సేంకిశం (మాధ- డై-న్యాయమాలా 

౧౧-ర-౨) “రాజా స్వారాజ్యకా మో రాజసూయ్న యే తే'తి వక్తా  వష్టీ 

ర్నాను కాచిడిష్టి రామ్మా త ఆగ్నేయా౭హైక పాలో హిరణ్యం దక్నీణా బార్హు 

స్పత్యం చరుగ్ం శి తిపష్ణో దషీణైెం దృ వ మే కాదశకపాలమృ్బపషభఖో దకీ జేతి, తస్యాం 

వర్ష ఛేజేన (వ ప్ర శవూగభేదళ్యూూయతే 'యది బ్రావణో యజేక బార్హస్పక్యం చరుం 

మథ్యే నభ మాహుతిమాహుతిం వాళ్వాఒశీహరయేత్. యది వైవో -వెశ్వుచేవ 

చరుం మధ్యే మభ్యే నిదధ్యాత్ *యది రాజన్య స్తదైెంద్ర, మిత్యాన్నే యైంద్రపుకో 

ఆదిశచ్చేనాతిచేశో గృవ్యా శే, యత్తు అయమలి దేశః పూర్వపమోనుకూల ఇతి తన్ను; 

అన్ని క్వసాదృశ్యే నారి 'దేశస్య 
సిస్ధాం లేఒప్యువప్తే!, సూ్రే బహు వ ననిడ్ఞ, 

సూర్యోక్షశ్రుతిలింగాదికం బోధ్యమ్, ఏవం చ అనుపంఛాదిఖోో యాతుభ్యః సాషకం 

త్ర త్రీ బి రునఫ్పేచాదీనాక్ పృజ్ఞాంకరవృథ క్షషవత్ యథా ప్రజ్ఞుంకరాణాం శాండ్ 

ల్వాదివిద్యాణాం స్వాతంత్ర, త్ర వం తద్వల్ . నను మనళ్ళ్చి దాదీనాం స్వాకంత్రే గ్ర కర్త 

L17 



930 రత్న ప్రభాభూషి కే, శాంకర హనూ త్రభామ్యే (అ. 3. 

రణాదుత్కర్ష % వర్ష తృయానుబం థా, ద్యాజయజ్ఞ త్య్వాచ్చ రాజసూ 
wa వా 2 ¢ యస్య. తదు క్షం పథ మేకాండి కృత్షర్థా యామితి చెన్న వర్ణ తృయ 

సంయాగె'దితి (జై-నూ.) 

సూ న సామాన్యాదప్యుపలజ్లై బర ర్భృత్యు వన్న బా 

లోకాప ట్రే ౫౧. 

యదు_క్షం మానననదితి తత్ప్రత్యుచ్వలి, న మానసగ హసా 

ఉశయోర్మ భ్యే బార్హ్మస్పత్యం చరుం ని ధాయేశ్యర్థః, తత్రా గ్నేయాదిచరుషు 

ఆంగానాం తంల్రైణ పృయోగో భవతి మధ్య నిథానలింగాత్ వ బ్రయాగఢేకే మభ్య 

నిధానాయోగాల్ వకయా౭.న్నా ద్య కామం యాజయేది త్యేకవచనాచ్చ. నచ 

తంత వ యోగో రాజనూయ క (కృళుబాహ్యియామ న్నా దృ కామవర్థ్శత్ర, త యకర్త 

కాయా మేవావేప్రా శ్రేయః నతు క్ క్వంతర్ల తాయాం, నను కిము త నియామకం 

కృశ్వర్గా యామష్య వేస్తూ తంత్సప్కయోగః కిం న స్వాదితి చేత్, న వర తయసంయం 

కాయాం కామ్యాయా మేవ అంగతం లై క్వసాధకస్థ మభ్యే నిభానాదిలింగస్య 

సళ్వాల్ అతో లింగెక వచ నాభ్యాం తం్రై శ్యే నతి హిరణ్యం దవ్షీ ణే త్యేశై.వ 

దమీణా 'దేయాా అన్యథా (శ్ర యోోగై క్యాయో గాల్. రాజమాత్ర్యకర్హ లక్కు క్వేం 

తర్ష తేషా తు వర్ణ త్ర యసంయో గాభావాల్ మధ్యే నిధానావిలింగం నాస్తి కతళ్ళ 

శంే ర్రైక్యసాధకాథొ వాద్దషీణా భే దేన తంత్ర, భేద ఇత్యం గానామావృ త్తి కేవ చరువ్వితి 

గూశ్రార్థః అత్ర వైకవ యోగలింగస్య మధ్యని ధా నా దే; ర్రగస సప్త వరంభవం 

కామ్ముష్రో చ గంధం వద తాడి నేన సూల (3 కామ్యేసషేః కృత్వ్థేష్టి విలక్షణ 

తాల్ కృత్నుపృకరణాదుత్కుర్హ ఇతి సూచితం న చో త్కర్దో యుక్త నీవ, రాజ 

మ్మాత్రక ర్త ఎక రాజసూయ కృతే" వర్ణ తృయకర్త లకే ప్రేరంకర్భావాయోగాదితి స్థితం, 

తథా మనళ్చిచాదీనాముక్కర్హ ఇతి భావః, 

౫౧. వకో_క్షం దృష్టాంతం విఘటయ లిన సామాన్యాదితి. ర్కోక్వర్గసురు మా 

ప్రకరణాదుక్కర్ష 8 కష దృష్ట ఇత్సత ఆహ---దృష్రశ్చ. రాజసూయం వస్తు న 
జి ద ఉక జరు _ శ్రుతాయా అవేష్టేః చ్రావ్మణాదికర్త ఎశ్రకోయారాజమాతృకర్త ఖకరాజసూయా ప్ర కర 

ణాల్ ఉక్కర్దో దృష్టః తద్వదివోవి అగ్నీవాం కర్యవకరణాదుక్కర్ష్న ఇతి, 

తదు క్షం చథమే కాం డే---*కృత్వక్థాయామితి చేన్న వర్మ తృయసంయోగాల్ * ఇతి. 
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మాన్యాదపి మనశ్చిదాదినాం వ్ర అపత్యం కల్పం
, వూరోష శేళ్య! 

n ~~ ద ణం ఒం ష్య అ o ల్ని 

శు, త్యాదిభ్యా హీతుభ్వః శేవలపురుపార్షతో సవల బైః, నహీ
 కించి 

తృ_స్యచి ల్కేన చిత్సామాన్యం న భవతి. న చ తావతా యథా స్వం 

వైషమ్యం నివర్వలి మృత్యువత్ , యథా 'సవషఏవ మృత్యుర్య ఏష 

ఏతస్మిన్మండ లె పుగువిఇతి “ఆగ్ని ర మృత్యు రితి చా గ్న్యాదిత్య పురు 

ప యోస్పమా సెఒపీ మృత్వుళ బ్హప్రయో 7: నాత్యంత సామ్యాాప_త్తిః, 

యథాచ *అసౌొ వావ లో కోఒన్నీ రౌతమతస్యాదిత్యఏవ సమిదిత్య తే, 

న సమిచాదిసామాన్యాల్లోక స్యాగ్ని ఇ] వాప త్తి స్తద్వత్ . 

సూ. పణ శ బ్రస్య తాద్విథ్యం 

భూయస్తా త్తే ఇనుబంథ £. ౨. 

పరస్తాదసి “అయం వావ లోక వఖోఒన్ని శ్పితిఇ త్వేతస్మిన్నంత ర
ే 

ర్భత్వవై ప మేడి మానసక్యసామ్యం న విరుద్ధ స్రలే విషమయోరపి సామ్యుదర్శనా 

దిత్యర్థః. 

గిల. పూర్యో్టక్తరద్రాహ్మణ యోాకఃి స్వతం త్రవి ద్యావిభానాల్ తనధ్యస్థ నెళ్చవీ 

బ్రావాణస్య స్వతంశ్రవి ద్యావిధిపరత్వమి త్యానా-పరే ణ 
చేతి. చిక్మేజగ్నా లోక 

యదవాది ఫొర్వవాదినా మానసవన్మనశ్చిదాదీనాం (క్రియాశేవత్వమితి 

తద్విఘుటయ తిలా 

మనశ్చిదాదీనాం మానసతర్వసామాన్యాదపి న శ్రీ యాశేషకత్వం కల్ప నీమ్స్ ఊరక 

గరా a (6 ది € 
GN 

శ్రుత్వాదిళ్య! స్వాతంత్రో్య్యవల క. మృత్యువళ్ యథా
 స వీవు నీవ వృత్యుర్య వీష 

నీశసిన్మండలే పురుషః ఇతి “అగ్నిరై ఏ మృత్యు! ఇతి చాగ్నా న్టదిశ్యపురువయోః 

సమానే=పి మృత్యుశబ్ద్బవప, యో నాత్యంతసామ్యావ త్రిక, యథా బా “అసౌ వావ 

లోకో ాకమాగ్ని స్తస్యాదిత్యు ఏవ సమిల్ * ఇత్యాది సమిదాది సామ్యాన్నద్యులోక 

స్వాగ్ని శాపప_త్తికి, ఆపి తు పరస్పర వై షమ్యమ్; తదష్టిల్ మాననమానసీ కొగ్నో స్రరాన 

స శర్వసా మ్యేజపి పరస్పర వై మమ్యుమి తృర్థ.
 

అడ ఆంత రా స జ్య క్త అద 

స్య్యాస్య స్వాతం లే, విద్యావిధిపర
శ్వమాపహా ా 



932 రత్న వ్రభాభూషిత్తే శాంకరబ్రహనూత్రభాచ్యే [అ. ౩. 

బ్రాహణే తాద్విధ్యం శేవలవి ద్యావిధిత్వం శబ్బన్వ ప్రయోజనం 
లత్యు తే న కుద్దక రాంగవిధిత్వం, తత్త హా “విద్యయా తదారోవాంత్రి 

లీ య త్ర, కామాః పరాగత్య న త్ర దట్నీ ఇకా యుంతి నాసిద్యాంన్నస్టవ 
ఏ?) m3 Ef వీ వ న్న క కంప సనక త్వ నేన నొ కన శకెనలం కర నిందక్ విజి విం చ డ్రి ంసన్నే 

ర్త 

తద్దర్మయతి. తథా పురస్తాదవీ “య బేతన్నండలం తవతిత్య న్మి౯ బాహణే 
విద్యా ప్ర శానత మేవ లవ్య తోనో మృతో భవతి మృతుర్హ ర స్వా త్ర 
భవతీతి విద్యాఫ లనై వోపసంహారాత్ న కర్ణ్మవథానతా, తత్పా 

వ్రైదీవోవి త థాత్వ్యమ్. భూయాంస స్థ రగ్న వయ వాస్పంపాదయి 
తవ్యావిద్యాయామి త్యేతస్తాత్ కారణాదగ్ని నాఒనుబభధ్యా లే నిదాక్టి న 
కరాంగ త్యాత్ . తస్తాన నశ్చిదాదీనాం కేవలవి ద్యాత్య కత్వనిద్ధిః 

ఇత్యేకోన త్రీంకాధికరణమ్. 

నూ. ఏక ఆత్త నళ్నరీర ఛానాల్. ౫౩. 
వహ దెహన్యతరి కృస్యాత్య నస్స చ్భావస్పమర్ధ్య తే బంధ మోతవుాథి 

| క 

ద్భ 
న్ని ధ్యాన థ్యెఒపి మననాగ్నయస్ఫ వ్రతంత్రా ఇత్యర్థః. తరి కయాగ్నినా నవా పాఠ; 

+ 
విధానం స్వతంత్రము త్తర్మత, గమ్య లే పూర్వ త్ర మండలపురుపోపా స్తీ స్తత్సా tp 

కమర ఇక్యత ఆహా భూయాంన సీ తి. 

ఇ'క్యేకోన త్రి ౦కాధిక్రరణమ్, 
౫3. మనళ్చివాదీవాం పురుషిర్ద త్వము క్షం తదయుక్షం బేవోతిరి క్షప్రరుషా యి 

భావాదిత్యాక్నీపతి. “నక్ష ఆత్ర్తన శృరీనే భావాదితి” సిధ్ధాంతఫలమావా---బంభేతి, 

మానస కాగి బ్రాహూణాల్ పరేణ బ్రాహ్మ ణేన శబ్దస్య ఆాద్విధ్యం చిత్యగౌస్నె 
లోక దృష్టి కూ వస్వతం త విద్యావిధిక్వ మేవ వ్రతీయ లే, చకారాత్ ఫూ జ్వేణాపి బ్రాహా అ న en క _ కోన మందలస్రరువి పా స్థిహా బన్వతంత్ర విచ్యావిధిత్వ మేవ దృశ్య లే. త త్వాన్ని ఛ్యాల్ మధ్య స్థేనావి బ్రైహణేన మానసాగ్నీనాం న్వతం త విద్యాత్వం బోధ్యకొ. నను తర్హి 
కస్తాత్కి ) మాగ్ని నా సహ పాఠ ఇత్యతః ఆహా. భూయస్త్యా శ్ర పనుబంభ 3. తు; శంకా నిరానార్భ క; కర్ణాంగానాం మాన సాన్ని విద్యాయాం సం సాద్యానాం బహు త్వాల్ 
విద్యాయా; (క్రియాగ్ని నానుబంధ; నహ పాఠ్య, కసాదియం మానసాగ్ని విద్యా న్వంతం 
త ఫురుషార్ల పాతురిత్రి సీవక్షు, శప ర రి ద్ధ 



వ అచు ఇ జు వ టో అల కారసిద్ధయు నహస్టసతి దేహవ్యతిరి_క్షఆత ని పరలోక ఫలాశోదగనా 

ఉవవదేరకా కనం వా బ వాత త(ముపది స్వేత నను శాస వముఖ 
3 షా : DU 

వవ ఘు మే పొ చా” స కుతోక TI ర్ గ ర్మ ణా రథ స్త్ర భోగ యోగ్యస్య దెహవ్య ర ్క్తస్యా 

తనో స్పిత్వుము కమ్. సత్వము క్షం భాష్నుకృతా. న హి తాక రన్ గతము క్ట ముక్తం భాహ్య క 
ర ఇ క్ష a వా గా వ ఇ కా స్తత సాతమ, వహ తు సయమేవ స సూతే త్రీక్ళృతా తేద _స్పితకమా 

మేవప్రుకస్పరం ప్రృతిహ్ఞైపితమ్. ఇత ఏ వాకృమ్యో చా ర్యేణ శ్ర బరసార్షిమి 

నా పమాణలడ ణే వరి తమ్. అతవవచ భ గవతోపవకేణ కతు మొ 
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తంతే, ఆతా న్సీత్వ్యాఫిథానప నం వార్రిర కే వమ్యామఇత్యుడ్జ్డానః వాతల. 

సాసనెషు విచార్యమా € చేపాషకా 
జనో యై ల గ గీ లే ర్త Cc a గ! 

త్వం విచార్య లె కృత్స్ను చా స్త స్త శేషత్వప్రదర్శనాయ. ఆమచ పూర్వన్నె 

న్న ధికరణ ప్రకరణోత్క_స్టోభ్యువగ మేన నునక్చిదాదీనాం పుకుషార్షత్వ 

వర్షితం కోఒసౌ పురుపో యదర్ధా ఏతే మనశ్చిడావనయ ఇత్న్వస్వాం 

సకావిదం 'దెహవ్యుతరి కస్యాతనో 2_ స్తిక్వముచ్యకే త్తు వితా్యయే 
షే —_ 

(1 

రం 
ఫూర్వవమే. తు పరలో కార్థకర్శ ను మోకూర్భవిద్యాయాం చ ఆ వ్రచృ త్రి? 
ముఖన ఫలమాపహాఎా-న వ్యనకీలి. వ్యతిరిక్తాత విచారన్య పూర్వకం ంత్రే 

ఫౌానరు క్ష గమి త్యాశంక్య తత త్ర,శ్రపిచార స్యా “పీ ఇదమేవ సూ శ్ 9 మూలం చేమిని 

సూత్రాభా వాదతః క్ష పునరు_క్టికి తాస్టహ===నను శాస్త్రే శ్యావనా ం 'యజ్ఞా వో 

వా చం పటి న 
యజమానస్స వర్ణం లోక మేతీ" త్యాది వాక్యస్య భో క్తరభావాదప్రామాత్యే ప్రైమ్పే ఇత 

వవాకృమవ్యు భో క్రరిప్టుచారః కృత ఇక్యక్క వృత్తికారచనం లింగమాహా అక 

ఏవని త త సూత్రాభావా దే వేళ్ళర్ణః, ఉద్ధార ఉపవరను3, అస్యాధికరజణస్యాప్త్ డ్ 
ఓ లేర 

పా చే ,వ నంగనంగ తిరి త్యాహ-ాఇహ చేతి." ఆముషి కష ఫలే పాననానిర్హ్యయ జ ఎన 

(౮ - | E 
S కక్సి దవక్కు కన వ శమనూకో 2 ధకడైనాధి శీక్షీ తా త్రాస్తిక్వ ముచ్యత ఇత్యర్థః. నికక్సిద్ధవకకక్య వ్రృథమనూ,త్రైజిఫిక క్ఞైనాః 

కారీ చింతితః. తస్తాదిదమధిక రణం సక్వళా స్త్రాంగమితి నముత్వాహ----క్ట కై 

చా, చ్ £m న 

ఆమేవలమణామవా న్స నరసంగ తిమాహ_ఆపిజేతి, చేహాతి3 క్ష తెస్తే 

. న్ ఎదవ అవ జా ణ్ జ 

నను విద్యౌాయా!$ పురుషార్థ పాతుకష్ట మయు క్తమ్, దజోది వ్య ౨ కృన్న పురు 

షస్యాభి* వాది త్య మేచసంగ త్యేదమా హా 

ల, mene చికటం స్యేవ క 

కు నం గాదస్క పాడనంగ ఆరో ప ధ్యా ఫలం తు ఫూర్వవ క సహో దెప్పుల - కళ 

జా లీ జ - అగ వద క్ ri 

"నాల్ నంరఠావవరాదిశా స వెయర్ల్యమ్స సదాంల౪ కత రక్నమితి ఫలభాదక. ఆ త 

భావాల స్వన్ద ర్తి = ధల? థె న లై ళో 
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పార్టమిదమాద్యం సూ త్రం, ఆకేవవూర కా హొ పరివారో_క్లిరి(వ 

తతో స్లూణానిఖననన్యాయేన దృథాం బుద్ధిను క్పాద యేదితి. 
ay జు లా _ ల అలై దేహమా, కాత దర్శినో లో కాయతి కా దెహవ్యతిరి_క్షస్యాత, 

నోఒఫావం మన్యమానాః సమస్తవ్య స్పెష బావ్యాషు వృథి వ్యాదిష్వ 

దృష్టమపి మైతన్యం శరీరాకారవరిణతషు భూ తేషు స్వాదితి స ౦ఫొెౌవ 

యంత; తేభ్యశై ఎతన్యం మదళ క్రివద్విజ్టానం వై తన్యవిశిష్టః కాయ 
లు 

ప్ర్హుష ఇతి చావూ న స్వర్షగ మనాయావవర్లగమనాయ వా సమర్థో 

దెహవ్యతిరి క్ష ఆతి న్స్ య్ యత్కృతం చె చైతన్యం చపా పా స్యాత్ చేహ 

నవ తు చేతనళ్చా తి ప్రతిజానతే హేతుం చాచకుతే శరీరే 
భావాదితి. యద్ధియ ౯ సతి భవత్యసతి చన భవతి త _త్తద్ధర్మ కేనా 

ధ్యవన్ య లె య థాజఒగ్నధ ర్థావ"ప్ట్యప్త ప కానే, ప్రాణ చేష్టా వై కన్య 

సృ త్యాదయ ౪౩ ఏతే భక కతేేనాభిమతా ఆత లే వాడినాం, లే వ్యంత రేవ 

దేహ ఉవలభ సమానా బహిళ్చా సృనువలభ్య మానా అసిద్దె దెహవ్యతి 

రి స్తే ధర్మిణి చేహధర్తావవ భవితుమర్షంతి కస్తాదవ్యతోరేకో దేవో 
ద 

దాత్మే నక్త క్యేనం చొ ట్రూము. 

oa 

లే 

దివి వ్రతిపస్తే సృంశయే వూర్వవతమాహ=ఆ తైక ఇతి. యద్యపి సమస్టేమ మిళి 

తేషు భూలేమ వైకన్యం న దృష్టం తపోదకుంభస్య జనా భా వాద్వ గ స్తేవ్వవి 

నా స్టే నీవ తథాపి జేవాత్యకభూ లేము స్యాదితి "తేభ్యో భూ తేభ్యశె చతన్యం నం పాద 

యంతో మదళ క్తివద్విజ్ఞానం సంఘాతజం తద్విశిష్టసంఘాత ఆలే త్యాహురి క్యన్వయః 

యథా మాదక ద్ర, సృహ తాంబూలవత్రాదిషు (వ, ల్యేకముదృష్టావి మదళ క్రి స్తతృంఘాతా 

జాయ లే తద్వదిత్యర్థః. నను చేవాన్సయం న వేతన భౌతికత్వాల్ , ఘటవళ్, 

కింతు చేతనః -కళ్చిత్స ర్లాదిభోకా౭ స్తీ క శ్సాన్ని ఛ్యాల్ చేవాన్య వై తన్యవిభృమ 

ఇత్యత అహా---న న్వైతి, 

ఆశా విషయః$; స కిం చేవా వీన ఉత తదతిరి క్ష ఇతి నంశయే, తై శే లోకా 

యతికాః శరీరాతిరిక్షస ఆత్మనోఒసత్త్వం మన్యమానాః శరీరమేవాల్నే త్యాచకతే, 

త, శరీరే స్తీత్యుపల బ్లేర్భావాల్, కదభావే చాభాచా+దిత్యన్వయవ్యతి శే కాభ్యాం 

తస్యా; శరీరధర్మ ల్వేనా 88క్తాత్తాసిట్టేరితి పూర్వ వక్షం, 



త్వేతద వి యదు క్రమన్యతిరేకో -దేవోదొాత న ఇతి వ్యతి 
—O అ | 

జే fl 

eo 073? 

న 

శేకవవాస్య చేవాదృవితుమర_ త తద్భావాథావిత్వాత్ , యది హి 

వా చేహభావే ఖఫావాగేహధకృత్వమాత్మధ కాణాం మన్యేత తతో చేహ 

చేప ఏ తయేకేషాం కిం న మన్వేత దేహధర్నవై లకు భా చేఒప్యఫా వాదతద్ధర్శత్వ మె షూంకింన
మన్యె హధర్శవైల 

ణ్యాత్ . యీ హి చేహధర్తా రూపాదయ సే యావద్దేహం భవంతి 

స్రాణచేప్టి దయస్తు సక్ళపి దేహా మృతావస్థాయాం న భవంతి, చెహ 

ధ రాళ్ళ రూపాదయః వరై కప్వుపలభం తే న తఆతృధ ర్థాశై తన్య 

్ఫత్వాదయః. అపిచ సతి తావద్దేహా జీవదవస్థా యా మెహోం భావ 

గర, నమునుప్యో్యో౭హాం జానామోతి దేహాస్య క్షూకృ కాయా: (వృశ్యత త్వా 

త ' శే కే న్ న్ 3 = న రం డానూభు బు 5 న్ 

దాత్మథర్శ్య లన © ద్ద నా 0 ధ రాణ =౦ సో రయవ్యతినే నుభ వాటి తదన్యా 

= UU చ గై “0 
= ర నే ఆయి అస ప్ అగ 

కని వత్యమా భావాదవ త్యకుస్య ఆస్రామాణిక త్వాద్దవా నివా శ్రేతి ప్రాప్తే సూత్రస్థ 

నత్వితిపబేన సిధ్ధాంకం వ్రతిజానీ తేన 'త్వేకదితి. అనుమానస్య తావల్ ప్రానూణ్య 

మనిచ్చతా స్యా సైయమన్యథా వ్యవహా రాసిద్దేః. న హ్యానాగత పాకా దావిష్టసాథన 

తానుమితిం వినా పృవృత్తిః నంఛవతి. తథాచ జ్ఞ నాదయో దేవావ్యతిరిక్హాశ యాః 

డేవాససే ఏ౭_ష్యసత్తా్వాణ్ వ్య గిశేశ్చణ చేహరూ పాదివదిత్యాహ---వ్యతిలేకఏ వా స్యేతి. 

న చాడొ శ్యామ దేహసృ వశ్చాల్ రూ పాంతలే వ్యభిచార క వత్వసాకూద్వా వ్య 

జాత్యవ చ్చే చెన ఆసక్త పస్ట వివక్నీక తాల్ , చేసూ చ స్థితే నదె పత్వావచ్చి 

న్నమ స్ట్యేవ, జ్ఞాన త్వావచ్చిన్నం తు నాస్సీకి న జనం చేవాధర్మ!. కించ వీకే నజేవా 

గుణా? పర రదృశ్య త్వాదితళ్యాహా-- దేహధర్యా శ్చేతి. కంచ చేహవ్యతినేశే. లేషామ 

ఛావస్య సందిస్థ త్వాల్ న చేహధర్నశ్వనిశ్చయ ఇత్యాహ---అపీవేతి. న చానుఫలం 

భాల్తేషమామభావనిశ్చయ స్తవానుపల బ్ఞెర మూనత్వాజ్ , తద్దర్థాత్కనో దేవాంతర ప్రా ప్యా 

క్షిణబాండసు 
య వ 

న తాత నః శరీరాదవ్యతి శకః కింతు వ్యతిశేక ఏవ. కుతః, తస్య శరీరన్య 

ఇబ చ గ్ వ్ గుంపులు 
ఇ | 5 అల 

మరణ వ్యూయాం ఖు వే౬.ప్యుపలబ్దియా పాక్ళ ధర్మ న్యాభ వ
ి తాల్, వకనే చ తస్య 

శదీరస్య శరీరానంతరావచ్చే కేన కద్ధర్శ స్య ఛావిత్వాత్, 
న శరీరధర్మ న్వ్, ఊవలబ్టీ 
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శృక్యలే నిశ్చేతుం న తృసత్య భావః, పతిలె౭వీ హీ కదాచిదన్నీ౯ దేహే 
హోంతరనం చా రణాత్మధ శ్రా అనున రకా, సంశయమాత్రె ణావి వర 

వమః ప్రతిషిధ్య లే. కమాత్మకం చ పునరిదం చైతన్యం మన్వనే యస్య 
భూ తేభ్య ఉత్ప శ్లిమిచ్చసీతి పరః పర్యను యో_క్రన్వః, నహి భూత 
చకుష్టయవ్యతి రేశెణ లో 'కాయతికా; కించి త్స త్ల (౦ వ్రతీయంతి, 

యదను ఫవనం భూతభౌాతికానాం త చైైతన్యమితి చేత్, తర్హి విష 
యిత్వా్తపాం న తన్ధర్మత్వమక్ను వీత స్వాత్మని క్రియావిరోథాత్, 
న పహ్యాగ్నెరున్నస్ప౯ స్వాక్తొనం దహతి, న పా నటళ్ళితుతస్ప౯ 
స్వస్కంథధమధికోత్యుత్కి న హి భూతభొతికఢథర్థేణ సతా వైతన్వేన 
భూతభౌాతి కాని విషయీ క్రియేకకా, న హా రూపాదిఖి; సం రావం 
వవరూవం వా విషయో, క్రియతే, నిషయీ క్రియం తే తు బావ్యూ 
ఛాతి కాని భూతభౌతి కాని వైతన్యెన అతళ్ళ యశ వాస్యా భూత 
భౌతికవిష యాయా ఆవల బై ర్భావోఒ భ్యువగమ్య కేఏ నం వ్యళతిరేకో 

వ్య స్యా సెభ్వో భ్నువగంతవ్య్న*ఉవలబిసంయావవవ EES 
వ్య స్వా సృభ్య్వోఒఖ స్ గంత Ss ఉపలబ్ధిస్వరూ ఏవ చ న ఆలె త్వా 

తనో దేహవ్యతిరి_క్టత(ం నిత్యత్వం చ ఉవలబ్లైరైకయాప్యాత్ “ఆహా 

21! 

| 

d. 
వ్యనుపలంభోవవశల్తేశ్చేతి భావః. ఉపలబ్ధివదితి సూతృస్థం పదం వ్యాఖ్యాతుముప 
కమ ల. కిమాత్యక మితి, తత్కాంభూతాతిం క్షం త త్త ఏముత రూ పొదివల్ భూకధభర $5 
నాద్యః, అపసిద్ధాం తాదిత్యు కా ద్వి తీయమా కంక్వ్య నిషేధతి_ య దనుభవనమి త్వా 
దినా. దేవోత కభూతానాం వై తన్యం వృతి విషయత్వాత్ కర్త ఎకర్మవిరో భేన విష 
యస్య కర్తృత్వాయోగాత్ న భూతక ర్తృృక్రత్వం మెైశన్య స్యెత్యర్థృ ౪. కించ జ్ఞానన భూకధర్శ ల్వే రూ పాదీవజ్ఞాడ్యావ త్తేర్న తద్ధర్య త్వమి త్యాహ __నహీరతి, ఫలితం నూ పదార్థ మావా---అకశ్చేతి, యా చేహార్రిం 

( 

Co 

( క సద్రూ పోవలబ్ధి; న వవాత్తా చేద నిక్యస్సా గిదువల జ్ఞేరనిత్య త్వాదిత్యత్ర ఆవహా---నిత్యత్వం వేతి. ఘట; స్ఫురతి వట; స్ఫురతీతి సర్వత 'స్ఫూ క్తేరభేదాల్ నిత్యత్వం విషయోవరాగనాశేన నాశ్ల భ్రమ ఇత్యర్థ్య 8, నీవమాత్తా చేవోద్భిన్న; ఉవలబ్ధిరూవ త్వాల్ ఉవలబ్దివదిత్యు క్షం, కించ త్త వ్రష్న యో దవా భేదే ఫ్యా క్లెకశ్వ వ్రతృఖిజ్ఞానాదాత ఛేదే చ 
భూ అన్యస్య సృఫృతీచ్బానువవర్తేః 

వత్ యథా భూతోవ 

అన్య్యాను 

స్వవ్ననస ల క్యాదిమానాశత్రా జేహాద్భిన్నః 

లబ్ధిర్న తద్ధర్థః తతో వ్యతిరిచ్య లే, తథా భౌతిక చేహోోవలబ్ధి; 
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క రు 

ధికమాహా---అపి చేతి. 

నచాత్యంతమతి. స్వపాస్నేవల 

చ 

గంటే మి త్సుక్త 

వ 

ద్ క్ట 
వె! 

హజత్వ్వమ యవల చే 
ఇట 

ఇఛీదానుభ వాదవహాం మనుష్య ఇక్య భే 



939 రత్న ప్రభాభూపి, కే, శాంకర బ్రహ్మసూత్ర భామ్యే (అ. 9. 

త్ 

అయం వావలోక; ఏపోఒ న్న న్పితూఖల్యేవమాద్యా యే ఉద్రథావె CN 

గావబర్ధాః పృతరియాః ప్ర వతి వేదం శకాఖాభదేషు విహితాః త్రేత్ర త్ర 

చ్చాఖాగ లేవే ప(వోద్దీథాదిషు ము భవెయుః, ఆధ వా సర్భశాఖాగ తేకి ష్స్ 

విశయః మ్రతశఖం చ న్వరాదిఖే దా దద్దీ థా ది భేదము పౌ దాయాయ 

ముపన్యాసః సక కిం తావత్సా/ ప్పం స్వతాఖాగ తే వ్వేవోద్దీ థాదిషు విధీ 

యేకన్ని ఈ. కుతః-వన్ని థానాత్ . *“ఉద్దీథముపానిలోతి పీ సామాన్య 

విహితానాం విశేహి కాంయాయాం సన్నికృష్టేనైవ స్వళాఖాగలేన వి 

చేణా కాంతానివృ శ్రే: తదతిలంఘ నేన శాఖాంతరవి హితవి శేపాపాదా నె 

కారణం నాన్సీ తస్తాత్స,తిళాఖం వ్యవ ెతి, ఏవం చై బ్రవీతి. 

పానీత ఉక్షముక్టమితి వై ప్రజా వదంతి తదిద మేవోళ్లమియ మేవ వృథి 

క 0 

2 | 

——_0 

అంగావబదా స్త్ (తి. తుశబః పరవశం వా్షావ రయతి, 1 వ తివేవం 
ధ్ -2 దె ఫాం లు Wy 

స్వళాఖా సరవ న్వవతిప్టైర ళా, అవీతు సకష శాఖా స్వనువ_ర్టెరక్, కుతః, 

- కసే ర్ స నం నాసా వుుఎుంపీధముపొ ఉన్ల థాదిక్సుత్వవి నెహాత , స్వ ౪ "ఖావ్యున్య యాం హ్క్య్యూద్రథ 

పంచవిథే సామి వృథీవ్యాదిః లోకదృష్టి? ఉస్థాఖ్యశ స్తే వృథివదృప్షి: ఇహ కాచి 

తాశ్నా లోకదృష్రింల్యేవం కర్హాంగా శ్రి తో షా సయనంలి, తాసూద్దీ థాదిసా ధారణ 

శ్రుత్యై విశేషసన్ని ఛానాచ్చ సంశయః. ననూద్రథాదీ నాం సర్వశాఖా స్వేక కాదు పా 

స్తయః సర్వల్రేతి విదై సక్యనిశ్చయే కథం సంళయ ఇత్యత ఆవా---బ్రృతిశాఖం చేతి. 

యథా చేవోత్మనో కేదాదాత్ర ధరా చేహ న సంభవంతి తథా ప్రతి వేదముద్దీథాచినాం 

భిన్న త్వా దేకసి కొ వేదే విహితోోద్ర్దీథాద్యు పొ స్త యో వేదాంతరస్లో ద్రీథాదిమ న సం 

భవంతీలి. దృహైం'లేన స్రూరవక్షయతి_న్వశాఖేతి. ఉద్దీభముపాసీ తేలి. విధి వాక్యస్థోే 

ఫూర్వం యథా శరీరాళ్ళనో శే దాల్ ఆత్మధర్యస్య శరీరే న సంభవ8, తద్వల్ 

నకళాఖానతో ద్రీథాద్య పేతయా శా ఖాంతరగతోద్టి థా చే; న్వర భేదేన భేదా దేకళాఖా 

గతోద్దీథాదిధరాణాం శా ఖాంకరగతోద్దిథాదా న సంభవ బతి దృష్టాంతసంగ త్యేద 

మాసా 

అత్ర పూర్వప మెగనుష్టా నవ్యవస్థా 3 సిద్ధాంతే కదవ్యవ స్థెతి ఫల భేద$. సంతి 

కర్తాంగ్యాక తా ఉ పాసనా), ఉద్దీధావయే ఓీంకా చే స్రైజదృష్టి? ఉద్దభే వృథవి 

దృష్టిః, వంచవిఖే సామి వృథివ్యాది దృష్టః ఇత్యేవమాహ్య*. తాః కిం యక్క 

శాతూయాం ్షిహీతాః కచ్చా ఖాగతోద్రేథా ద్యాలంబనాః, డత సర్వళాఖాగతోద్రథా 



పా. ౩.) అం గావబద్ధాధికరణమి. 3౧. నూ. ౫౬, 939 

సీత్రేశ్రి సామాన్య (కృ తిరవి శేష వవృత్తా సతీ సన్ని ఛానవశేన విశేవే, 

వ్యవజ్ఞావ్యమానా వీడితా స్వాత్, నె చై తన్న్యాయ్యం, సన్ని థా నాద్ది 

శుతిర్భలీయ పీ, న చ సామాన్యాశ్ళయః ప్రత్వయో ర వద 

తస్తాత్ స్వరాదిఖేటె సక్యవ్యుద్దీథ ్యాద్యవిశే షాల్ . సర్భశాఖాగ గతేసే స్వే 

వోద్దీశాదిపే(వంజాతీయశకాః పృతయాస్సు్యుః. 

సూ. మం తౌ దివద్యా౭సిరోథ * %౬, 
జానూ 

ఆథవా నైనాత్ర విరోధ ఆళంకితన్వః. కథమన్వ శాఖాగ తేషా 

గ్రభావిష్వన్య కాఖావిహి ఆః వృత్వ్చయా భ వేయురితి, మం త్రాదివద 

నిరోధోవవ సై; తథాహా వమం,తృణాం కర్త ణాం గుణానాం చ శాఖాం 

తరోశ్చన్నా నామవీ శాత్తాంత "రే ఉవసంగ్ర హతో దృళ్వ లె యేషామసి 

దెగక్వసామాన్యస్య వ్యక్త న పేతశ్వాత్ స్వశాఖాసన్నిహికవ్య క్రి గ వహ ఇత్వర్త?* 

న అగ ఇ అల Et వక | సామాన్య శు కేశ సన్నిహితవ్య క్రి గ హాఖ్య్వసృంకోచ స్తత్ర కర్తవ్య యత్తు వ 

మాత్సగ్రవాోే నోపపద్య లే, యథా, శుశ్ణాం గామానయేళ్య త గో న 

శుక్ల వ్య_కిపరకయా సంకోచ, అత్రచా వవ. త్త నిభ వాత్ వ్య_క్తిమా త్ర సంబంధ 

సామాన్యము పాస్యమితి సీద్ధాంతయతి. వవమిత్యాదినా. 

౫౬+ ఫూర్వం జాఖాంతరవిహితోపా స్తీనాం శా ఖంంతర స్థాంగసంబం భే యక 
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ఓ? థి Wp 

ల 
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940 రత్న ప్ర వ భాభూబి లె, ఛశాంకర బ బ్రహ్వనూ తృభాశే మస్ట్ [అ. 3. 

హి శాఖినాం “కుటరుర సోత్యశాదానమం నామ్నా త_స్పెషానువ్వనా 

వినియోగో దృశ్య లే “కుక్కు టోఒసిత్వశ్యానమాద త్తి కుటరుర నీతి 

విరి, యేహిమవీచ సమిచాదయః వయాజానాన్నూ తా స్తెపామపి 

తేషు గుణవిధిరామ్నా య కే బుతవో వై వయాజాస్పమాన త్ర 

హోత వ్యాక ఇతి. తథా యేషామవి 'అజో౭న్నీ హోమియో శతి జాతి 

విశేహోవదేశో నా స్తే తేపొమవి తద్విషయా మంత త్రవన్షా ఉపలభ్యం లె 

“ఛాగస్య వపాయామేదసో=ను,బ్రూపాితి. తథా వేదాంతరోత్పన్నా 
9 థ్ 5 రాచి = లీ > శా ణా అవ్ బా 

నామవి అగ్నా ర్వర్హాలే,ం వె ర త్వాదినుం త్రాణ ౦ వేదాంతనే వరి 

గృహే దృష్టః. తథా బహ చపరితస్య సూ_కృస్వ “మూ జూతనవ 

ల a కాస షి క్ ల ఇద బల హవనం ౫? న బో 
పృథమో మనస్వా నితృస్వ అధ్యర్వ ప సజనసీయగ్ శోసర్టి విత్వత్ర పరి 

బ్ సం త ర షా గృహే దృష్టః త స్తాద్య థా ఆ శ్రయాణాం క రాంగానాం సర్వతాను 

3 ఎకు దం క ౮ వృ త్తి, ఏవమా శి తానామపీ వృత్యయానా మిత్యవిరా ధః. 

(GC 

బతక త్రొంశాధికరణమ్, 

మితి. మైత్రాయణీయానామిత్యర్థ 9. హేమంకశిశిరరయోనై క్యాద్భృళవః పంచ కద్వ 
క్పంచసంఖ్యా కాకి వ, వప యాజ సమౌన త, తుల్యకర్య స్థలే హోత; న్యా ఇతి వంచత్వ 

గుణవిథధానాల్ సణినళ్నాఖాంకరవిహి ఈ సంబథ్యంత ఇతి భావః. గుణముదాహారతి. 

తథా యేహిమితి, యజు ర్వేదినామగ్నీ పోమోయః వశుశ్శు)తో'నాజ ఇవి జాతివిశేష 

స్తథాప్ ప్రైషమం త్ర లిం గాజ్జాతివి శేషసం గృహా ఇక్యర్థ క. మంత్రాణా ముదావారణా 

తరమావా తతి. సామ పెదస్థా నాం యజుర్వే దే పరి గ హ ఇత్యర్థః. అఖిల, 

“సజనా స ఇంద్ర" ఇత్స నేనోవలక్షీకం సూక్తం సజనీయం తన్య  యజుషాషఒధ్వర్యు 

కర్త కప్రయోగే శంసనం దృష్టమిత్యర్భ 8. యో జాతో బాల వీవ వథమో గుణైః 

శ్రేప్టో మనస్వాన్ వివేకవాక్ స ఇంద్ర, ఏవం వివో హూ జనాసో జనా ఇతి 

శుక్యర్ణ 8, 

క్ 
Rs క్షు స్టీకత్తి ంశాథిక్షరణమ్. 

సంత వణ్ యభా కండులేే కాం తన్న 'కుటరురస్” ఇల్భేకత్రా 

మ్నూాతన్య శాఖాంతలేఒపి ప్రాప్తేరవిరోధ$;, కన్వల్. వాశబ్దః దృష్టాంత వ, దర్శన స్ ప్రా 

రూప హౌత్వరతరసూచ నార్భ 9 
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942 రత్న ప్రభాభూపి.త్కె శాంకర బహనూ త్ర భాహ్యే (అ. 3, 

జ క | ఆ 9 దివ fy 

సుతమాసుతం కుల దృళ్వతి వల వల కదన 

వ్రిపాసనాని న్యురితి ప్రాప్తం, తతో భిధీయలేి, 

వ వై శాషనరో పాసనస్య 
~ న వాం లి డా న్యా న ' wed ర్రైశానే నాస్మి౯ వాన్వే వివవీతం భవితుమర్హ్యతి న 

క! న వస్తా మ వి వృుయోగః ప్ర వ యాజాదినాం నా వ్యేకటె 

శాంగయు_కృన్వ ప్ర థానన్న తద్యత్. కు ఖత ఏతద్భూమైవ జ్యాయా 

నిత్తి తఇభాహొ శ్రుత రామో జ్యాయ_స్త (౦ దన్శయతి. ఏక వాక్య 

తావగమాత , సం మదం వాక్యం వై శ్యానరవిద్యావిషయం పౌ 

ర్య్వావ ర్యాలో చనాత్ పృతియతే, తథాాహా పాచినశాల వ భృతయః 

ఉద్దాల కావసానాష్షడ్భవ యో వె వై శాషనరవి దార్జియాం వరినిజ్ఞూమ వ ట్ర్ 

క్రమ్యైనై 
సం బుమేరుపాసం౦ం దువ తీనామే*3ఇకం  శావయితా౦ మూగగా 

శస ఆత్మేనంతి వ. "మూ ప్రభావం చ. ద 
ఢి 

థాతె, మూన్ట తె వ్యపఆమ్వుద్వవ్యాం నాగ మివ, వ “ఇ త్యాదినా చ వ్వస్తొ 

జో 
పద్యమానా అశ (పతిం శేకయం రా జానమ ఖభ్యాజగ్గురిత్యువ 

పాసనవమవవదతి. పునశ్చ వ్యస్తాపాసనం వ్యావ సమస్తోపాసన మే 

సోమ ద్ర వ్యం తృనెన్టివ పృసుతళ్వమాసమం తాల్ నుకత్వమవస్తా భేద? సోమయాగ 

సంవర్టిస్తవ కులే దృశ్యత ఇతి యావత్, అతనో వై శ్వానరనవ్వ్యైవ మూచ్తైవ 
a 

'నుళేజా ఇతి వాక్య ప కరణాభ్యాం వ్యస్తో పా స్పీనాం సమస్తో పా స్త్యంకర్భా కేన 
వ్ర యాజదర్శవ దేకవ యోగ ల్వే సిద్దే వ్ర ధానకదంగఫలానాం ఆర్థవాదగ తా నా మేక 

కళా. ఉత సమన్లోపా స్టిశేవేశి విశయ్కే ఉభయిథో పా స్పింతి వూర్వః వత, ౦ 

కస్తు_భూమ్న 8 నమో రా పానననె' న్ వాస్త నాష్టి కే జాయ స్త ఏం ప్రాధా శ్యేన లి 

౧ద్యత్వమ్్ న వ్యసో పా స్తీనామపి, క్రశువత్ యణా దర్శవూర్ణ్జమాసా బేః కృతోః 
"ంగ వ ధాన నైక నై సన వ్రయోనో వినత్య లే, న వ్యస్తానామపీ చ్రయాజా 

నామ్స్ తద్వల్ . నను భూమ్న వీవ జ్యాయ స్త పం క స్తాదిత్ళత అవా__కళపా దర్శ 

ఏతి, స్రాచీనశాలాదిభిరుక్రాని వ్యస్తోపాసనాని నిందిత్వా కేకయేన రొజ్ఞూ సమస్తో 

విచా 
Pp 

వ్ర 
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వానువర్హ్వ “ సస ర్వేషు లో కే కెపు స ర్యెషు భూ తేషు స "ర్యెష్వాత్మ స్సస్న్న 

మ్ ప్తితి భూమా శ్రోయమేవ ఫలం దర్శ్మయతి. యత్తు ప వ్ర త్యేకం సు లేజ;ః 

ప్రృభృత్షు ఫల భద క్ వాం, త దెవంసత్యంగప లా నిప థానవవాభ్యు 

ది పాసషళతగ్శ పి ,వతనవయనమా ఖా ర్పొనోతీతి ద ద్రష్టశ్యమ్ తథో స్పస్తత్యపి ప్రత్యవయ ఖ్యాత 

r / న రి h శో వణాం పరాఖ ప్రాయాను వాదార్భం, న వ్య పాసనవి భానార్భం, 

తసాత్ సమసోపాననవతవవ కే యానితి. శేచి త్త సముసో పాసన 

ప జ్యాయ _స్పష్గవచనాదెన కిల వ్యస్తోపా 

స నుమన్యతే పతి క ల్పయంతి, తదయు క్షం, 

వ కరా వ వో వ వం రె రం 5వ ఇరా ఫే నగణ సుత స్వం [వ వ్ర ఖదకల్పన స్యాన్యాయ్యు కన (8, 

న్ సినిందావచనవిర భాతి, bE 

yn యు న న్ వ. ల పవన ళతె స్వ చ జా స్త‘ చవస్య ప్రమాణ ౬ అక్ 

ప్రాయెణాప్పుు ్రపపద్భామాన తాత . వం దా తిండాధికరణమ్ 

అ యు గా బాట 

సూ. నానాళ బాది బదాత. ౫౮. 
ఫూవ్వస్మిన్న ధికర ణే సత్య్వామవి సుతేజః ప భృతీనాం సల ఖేద 

శు, ధానఫలక యోపసంహో 5 రాల్ వాక్య భేసో న యుక్త ఇతి సిద్ధాం త్యాశయ:. వక చేళి 

వ్యాఖ్యామనూద్య చదూవయతి..శేచిదితి. యద్యుభయభో పాసనం స్స్టాంక్త సరి 
గం 

వ్యస్తో పాసన మే వేతి స్లూరవకో వ క్షవ్భక్ళ న చ ననంభవతీ తావ స్పై షే శ చేతి. కథం 

షా తరి నూే జ్యాయస్తో్ కి స్తత్రాహా---సౌ త్ర, స్యేతి, వ్వస్తో స్తీనామ ప్రామాణికత్వ 

ద్యోత గార్భం జు _క్తీరెతి శావక ఇ బతి ద్వా త్రింశా వైకరణమ్ 

కొ = వా గలా. “నానాశచ్చ ఏథేదాత్ *” శాండదిలాషడి బవావిచాషకా నానా వ్యా తథా 



944 రత్న పృభాభూషి కే, శాంకర బ్రృహూనూత్రభామ్యే [ఆ. 8. 

శ్రుతా సమస్తోపాసనం జ్యాయ అతు క్రం, అతః ప్రాప్తా బుస్టిరన న్యా 

న్యవి భిన్న శ్రుతిన్యుపాసనాని సమన్యోపా సిస్యంత re అపిచ నైవ 

వేద్భాభేదే విద్యా "భేదో విజ్ఞాతుం కక ల, వెద్యం పూ రూపం విద్యా 

యాః ద్రవ్యదైవ వతమివ యాగన్య, "వెద దై కవ వెళ్వరః శ్రుతినా 

నా ల్వేఒస్యవగమ్యుతే 'మనోమయః ప్రాణశరీరః కం బ్రహ్మ ఖం బ్రహ్మ 

సత్య వానుర్పత్యసంకల్ప ఇత ్వవమావిష్య, ఆశా “ఏక ఏవ గ్రాణః ప్రో 

వావ సంవస్హ్తః పాణ వా జ్యేష్టక్న శస ఫో ప్రాణో వా పిలి 

ప్రాణో మాకే "త్య సవ మాదెషు _ వేది చక తచ్చ వి ద్రైకత్వం, శతినా 

నొక్వమన్య సస్మ్క్ వ తమ గుణాంతరవర తా సనా మ్వైనర్థకం, తేస్తాతే స్వపర 

కాఖావిపిరోమేక చేద్యవ్య పాత్ర యం సణపొతవ ముపసంహా ర్హ వం 

గా + గా ణా శల్య ప ఒం 
విద్యాకార్హా్టయేక్యే వం He పృతివద్యో తేనా నేతి. వెద్యా 

భేదే౭. 'వ్యేవంజాతీయ కావిడ్యా భిన్నా భవితుముక్తంతి, కుతః శ బ్లాది 

ఛేదాత్ , భవతి హీ శబ భేదః “చెవగ్ పానీత స క్ర తుం కరీ ల తేన 

మాడిః, శోబ్దభేదశ్చ కర భేదెహాతు? సమధిగతః ఛ్రరస్తాక్ 'శబ్దాంకశే 

కర ఖేదః కృతానుబంధ తాషిడితి. ఆవి గహణాత్ గసణాద యోా౭.పీ 

అపీవేతి. విడై స్టికం చేదేక కశుత్యు కృనిద్యాయా; శ్రుశ్యంత లేజప్యు క్రిర్వ  థెక్యేక 

ఆవా-శ్రుతి నానాత్వమవీతి. పూర్వపమే. గుశోవసంహారః ఫలం, సిన్ధాంతే కు గుణానుప 

సంవోర ఇతి మత్వా సూత్రం యోజయతి---వేద్యాభే దేఒపీతి. నను భిన్న భావార్థ 

వాచకశబ$; శబాంతరం యథా 'యజతి దదాగి జువూోతీితి తసి కొ శబ భేదే కర 
రు ౮ — దె జీ 

శచ్దికవిధ్యర్థఖభావనాయా ఛేదో యుక్త స్తస్వాః కృతానుబంధ త్వా చ్చే దేన సీ కృతీ 

విషయ శ్వాద్భా వార్థ ఛేదాదితి యావత్. వకృళలే తు వేదో పాసీశే త్యాదిశబ్దార్థ' 

పా స్టేర్యాగదానహా వహోమవత్ స్వతో ఛేదాభావాత్ సీద్ధగు ణక ద్రవ్హాణ ఏక్షత్వేన 

పూర్వం యథా వ్యస్తోపాస్తీమ విధిశ్రుతీనాం. స్తే పనీ సమస్తో పా_స్తేలేవ 

జ్యాయస్త్వ్వము క్షమ్, త శ్రాకో పాస్యకో పా స్తీ సెష వ వ ల్యేకం విధీనాం సే ల్రేష్ట౭.పీ సమ 

సోపొస్టేరేవ జ్యాయన్త్వమితి నాస్తి విద్యానాం శోద ఇతి దృష్టాంతసంగల్యేద 

మావా 
_ wa అలీ అ nm) Nn గె ్నా గా ఫలం ఫూర్వవళ్ . సంతి సగుణ, పైక వేద్యాః ఇాంజిల్యాదివిచ్య్భాః, తర్రైవ 
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య థాసంభవంఖేనెహీతవేో యోాజయితవ్యాః. నను వేదేత్యాదిషు 

శబ్ద భేద వ వావగ మ్య తే న యజతీ త్యాదివదర్థ ఖద! సర్వేహా మేవై పాం 

మనోవృ త్త్వర్ద త్వా భే వాద న్ధాంత్ రాసంభవాచ్చ తత్క-థం శబ్ద ఫదా 

ద్విద్యా భేద ఇతి. నైవ దోవ, మనోవృ త్త్వర్షత్వ్వా భేటెఒసి అనుబంధ 

ణా జ 7 గ వం (3 డ a2 ర్తి యా 

'భేదా చ్వేద్య బే చె సతి, దిషద్
యా భేది పవ తైః. ఏక న్యాపి పాశ్వరస ॥ పొ 

స్వస్య ప్రతి ప్రకరణం వ్యావృత్తాగు ణాళ్ళిష్యుం ₹ త హైకస్వావి ప్రాణస్య 

శ్ర్రోహా 
న్యాదృగ్దుణక్నాన్య గ్రే ల్యేవమనుబంధ భేదాత వేద్య ఖేటె సతి విదాన్ట 

ఛేదో విజ్ఞాయ తేన చాక్రైకో విద్యావిధికిత రే గుణవిధయ వ్రతిశక్యం 

జోన్నా గా వం > వ గాక వ ర్న 

త్ర త్రో పాస్యస్యా భి చేటప్యన
్యాదృద్దుణో ఒన్న పాసితవో స్థఒ 

వ క్టిం,వినిగమనాయాం “పౌత్వభ"వాత్ అనేకళా్శచ్చ పృతి ప్రకరణం 

గసుణానాం (పా కవిదాశనువాదేన విథానానుషవ త. న వాసి కొ వల. 
“yD సె ప హూ 

మ్ల 

స్మ బి 

విషయతో ఒప్ 'భీదాభెావాజ్ క్రశముషా స్తీ భేద ఇవి శంక లే--నన్వితి. అత 

సమానాస్పంతః సత్య కామళ్వావ యో గుణా అసకృచ్బ్బావయికే వ్యావ 
రాలీ 

య్ చి ఇ es కా స 9 చ డై భో నక 

సూల, శబ్ద భేదోఒభ్యుచ్చుయ మా క్ర, త యొ కః విద్యానానా ౪ మ్యున్నైత సాది 

వదోపాత్తా గుణాదయ వఏవృు తథా హీసి 

కార్యత్వమ ప్తి. యథా ఆరుణ్యాదిగుణా నాం 

కార్యత్వం తథా చ తత్తత్పంకర జేమూక్స త్తిశి పైరు పౌ స్తీభౌవ నా
న్వయిలేయూ సా 

| 



946 రత్నప్రభాభూపితే, శాంకర 

తీ ప కరణం చెనం కా మే నేదము పానీతవ్యమిదం రామే 

రాశాంకోా్యవగమాత్ నైక వాక్స్ట తావ తః న ణబాత వె వానర | 2 ( వాతం గ యు 

వ్ ప 
UU 

'భేదావితి.. స్టిల్ సిన్న థికరణే సర్వ వేదాంత వ్రత్యయమిత్యాది 
ద షవ్నమ్ 
wor 

ప్రతి తయ ప్ర్రీంకాధికరణమ్. ఆ 

సూ, ఏకల్చొ ఒవిళిష్టఫలత్వాల్ , గక, 

స్థితే విద్యాేచె విచార్య లె, కమా సామిచ్చయా సముచ్చ యో 
ల 

కరణం చేత్యాదినా. దహరథ్యాతుః నక్వేమ లోశేసు కామచారో భవతి వెళ్వా 

నర థధ్యాతా సర్వత సర్వమన్న మ _త్రిత్యాదిఫల భేద ఇత్యర్థః నను విద్యానానా ల్వే సిసి 

వక్చాద్దహ రాదివిద్యా పృతివేదాంక మేవా౬ నే కా వేతి చింతోచితా తక్కథమాదౌా 

సా క లేత్యత ఆఅవా---స్థి కే చేత్రి విద్యాసానాత్వాధికరణం పాదాదావేవ నంగశళం, 

ఆత్ర ప్రానంగిక మితి భావ, 

ఇతి త్రయ స్త్రీంశాధికరణమ్. 

౫౯, 'వికల్పః విద్యానాం స్వరూపము క్వ్వాఒనుష్టాన ప శారోజ త్ర నిరూ 

వక ఇ ర్యుపజివృత్వసంగ తిమాహ=_స్థిక ఇతి. విద్యా స్త్రి విధాః అహాం గువోన్తట్ట్టా 

అంగాశి తాన్పెతి, కత్రాహాంగహ విద్యాను యాథా కామ్యవికల్ప యోర్విద్యా 

నానాక్వసామ్యాల్ సంశయమావా-___కిమితి. వూర్వవమే, య 'కేచ్భమనుష్టానమిత్య 
నియమ$9 సిద్ధాం తే విక ల్పేనానుష్టూనమితి నియమ ఇతి ఫలభేదః. కత్రానియమం సాధ 

వేది 'ఆపాసీతి “కృతుం కర్వీకి ఇతి శబ్ద భేదాల్. అఆదిశబ్దేన ఉపాస్యగుణ భే దా 
మాతంర 9, ఉెలిథ 

వరత ఇతి సాకు 
బాకి సెరగ్నా స న్ 5 చా జీ ఫూర్వత్ర విద్యానానాల్వే సిజ్ధే కలాయం విశారః (వృవర్త 

హీతుము ద్భావనంగ త్యేడమావా= 
fF జో నై 

ది ఆత్ర వూర్వవక్నే యశేస్టమరుష్థానమి త్యనియమః$, సీరాంే విక'ల్పే శానుష్టూ 
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వికల్చో వా స్యాదథవా వికల్ప ఏవ నియమేనేతి తత్ర, స్థిత త్వాత్త 

వడి దారి భేదస్య. న చ సముచ్చయనియ మే కించిత్మా-రణమ స్తీ. నను 

ఫీన్నా నామవ్యగ్నిహో త్రదర్శపూర్ణ మాసాదినాం సముచ్చయనియమో 

దృశ తే, నైష దోహ, నిత్వ ఆ శు తీర్చి త్ర, కారణం, నైవం 

నిద్యానాం కాచిన్ని త్వృతాశ్రుతిర న్వ్, తస్తాన్న సముచ్చయనియమః 

నావీ వికల్పనియనుః విద్యాంత రాధికృతస్య విద్యాంతరాప్రశి వే, థాత్ . 

వారి చెహ్యాత్. యాథా కామ్యమేవాపన్వలె. నన్న్వవి*+ష్ట్రఫ లక 

దాసాం వికల్చో న్యాయ్యః, తథాపి “మనోమయః ప్రాణశ్ రరః కం 

బ్రహ ఖం దహ సత్య కామస్సత్వ్యనంక ల్పః ఇ త్యేవమా దశ స్తులకవన 

దీశ్వరత్వ పా క్తిఫలా లత్యుంలె. నైపు దోప, సమానఫ లేవ్షుపి స్వా 

దిసాధ నేహ కర్శసు యాథా కామ్యదర్శనాత్ . తస్తాద్యా థా కౌమ్య 

ప్రాప్తావుచ్యుతే వికల్ప వవాసాం భవితుమక్ష్మతి న సముచ్చయః 

కసాత్ , అవిశిష్టపలత్వ్వాత్ . అవిశిస్ట్రం హశ్వపాం సలము పవాన్యవిషయ 

సామొత్యరణం, వేన చోపాసనేన సాశైూత్క్బృత ఉపాస్యవిషయే 

ఈశ్య రాదా ద్యితియమనర్థకమ్. అపి చ అసంభవ ఏవ సాతూత్కర 

అస్య _సముచ్చయవమే. చిత్తవిమెపహేతుత్వాత్ . సామాక్కరణ 

యతి---తత్ర, స్థిత త్వాదిత్యాదినా, నీకపురో డా శఫల తక్వాద్యథా ప్రిహియ వ యోర్వికల్ప 

స్తథా వికల్పనియమనీవాసాం విద్యానాం న్యాయ్యః తుల్వఫలత్వన్టిత్ + నచ ఫల 

భా యస్వ్యార్థినః కామ్యకరనముచ్చ యోడెప్ దృష్ట ఇతి వాచ్యం, ఈశ్వర సాకూ తా 

రాత్సరం ఫల ఛేజీఒ ప్యాసామవాం గృహోపా స్తేనాం సామా శా. రాత్ర కఫలస్య తుల్య 

తాల్, తస్య చైకయా కృక కే ఆన్యన్యాః కృ త్యాఫాచాచ్చి కవి మేపకకయా తి 

ఘాకక క్వాాచ్చేతి సిద్దాంకభామ్యార్య 1. మాస్తు సాతూత్మా_ర. ఇక్యక ఆవా= సామా 

మితి నియమ ఇతి ఫలభేద౩ యాః సనణబ వ్యావిద్యాః వేద్యసామెత్కారేణ. ఫల 

హవ కిం తాసాం వికల్పసగుచ్చయాభ్యామనుస్టానక్ ఉక నికల్ప వవెేతి 

సంశయ నియామకాభావాతల్  స్వేచ్భయెవేతి ఫూర్వః వతీః, సిద్ధాంకస్తు---వికల్ప 

నవా విదా కుతః వివిషసల తా చేదం ఇవా 
ఖు వాసా స్చైనాం యుకః. కుతః, ఆఅ కష్టఫల తె సల్ బద్భ సాకు తె గారాఖ్యా 

నే 
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సాధ్యం చ విద్య్యాఫలం దర్శయంత కు నశంతయః “యస్య సాద ద్ధానవి 

చికిత్సా సతి “దేవో భూ త్యా చేవాన వ్యేతోతి చై వమాద్యాః. 
స్థృతయళ్ళ 'సదాతే ద్భావ భావి తాః "ఇ త్యమా ద్యాః తస్తాదవిశిష్ట్ర ఫలా 

నాం విద్యానామన్యతమామా దాయ తత్పర స్ప్యాత్. యావదుపాస్య 

విషయసాతూత్కర "శన తత్ఫలం ప్రా పా ప్తమితి, 

ప్రతి చతు ని ద్ర్రంశొధికరణమ్, 

సముచ్చీయరన్ననా పూర్వా హాత్వఫావాల్ ౬౦ 

“అవిశీష్టఫల త్వా'దిత్యన్వ వత్యుదాహరణం, యాసు ఫ్రున; 

'కామ్య్యూసు విద్యానున స య ఏతమేవం వాయుం దిశాం వత్సం వేద న 

డా ఇ 
పు త్రరోదం రొదితి స యోానాము చి, ప్లాతుపా స్తే యావన్నా మో 

గ A ఆం జ ni దు? త్క_రణ సాధ్యం మ్లిం యస్య పుంసక్కి అధ్ధా ఈశ్వరో 2ఒహమితి సాతు త్క్కారస్సా్యా 

ద్విచికిత్చా చ నాస్తి అహామాశ్వరో న వేతి తనై స్ట్ ేశ శ్వర ప్రా ప్తంళ్యర్థః. బీవన్నేవ 

భావనయా డేవత్వం సాకుత్టృత్య బేహాపాతో త్రరకాలం చేవశ్యమాప్నో రీశి 

శ్రుక్యంత రార్భః. ఆహాం గువోణామనుస్టాన వ, కారముపసం ంవార తి తేస్తాది 

ఇతి చతు ని చ్ర్రంశా ధిక రణమ్. 

డర. “కామ్యాస్తు కటస్టోసా స్తయా౭. శ్ర విషయాస్తాను కొం వికల్ప ఉత 

యథా కామమనుస్థానమిలతి ఫూర్వవత్ సంశయే సత్యుపా స్తీ త్వావిశేహోదవాం గ్రహ 

వద్వికల్ప ఇతి పే స్తు ఆఅవవాద౦ సధాంతయ తి-_-అవిశి"ప్వై ఇతి. సయ$ః కశ్చి దేతం 

వాయు మేవం నత్వేన కల్పితానాం దిశాం వత్ఫ్సం వేదో పొ స్టే నాసా పుత్త మరణ 

_ఫూర్వమ్ అహంగృ వో పా స్పిన- -0 విక ల్పేనె వాను వే స్పృయత్వమభాణి, తది 

దుపా స్టీ త్వావిశేషాత్ _ వ్ర తీకోపాస్తే స్టేనామవి విక ల్పేమై చాను ష్టేయ త్వం స్యాదితి 

దృహ్హాంకసం'క్యేదమాహ 
అ ది 

జస న ఎగసి స్ 
అత, ఫూర్వవ కు. (్రువ్యోదిష్వివానుష్టూన ననియ మాసి సిద్దికి సిన్ధాంచే ఫలవశాద 

నియమ ఇతి ఫలశేదక యాశ్చ పులీకోపాస్తయో “నామ బృహో త్యు పాసీకి 

ఇత్యాగనికాక, తాసు కిం వికల్పకి ఉత యథా క*నుమనుహ్టైనమిలి విశయొ, వికల్స 

నవేతి ఫూర్వః వతు, సిద్ధాంళస్తు--- కామ్యాస్తు అదృష్ట్రద్వారా ఫల పహాతవో విద్యాః 
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గతం తతా త్రౌస్వ యథా కామచారో భవతిితి మైవమాద్యాసు క్రియా 

నదద్భ ష్టేనౌత నాత్తీయం తత్పత్భలం సాధయంలషు సావూత్క_రణా 

వేతా నాన్సీ తా యథాకామం సముచ్చీయేన౯ వా న వా సముచ్చి 
యెరకా ఫూర్య హేత్వఫావాత్ పూర్యస్యావిశిష్టఫ ల త్వాదిత్యన్య విక 

ల్సహేతోరభావాత్., 

దితి పంచ త్రి ంశాధిక రణమ్. 

నూ. అంగష యథ్మాశయభావః ౬౧. 
= వలా. ed ల wr g చ త్ర క రాం 7షహైాద్ర్తీ శాదిషు యే ఆశ తాః వత్రయౌా వద తయ 

విహిత్కా కం తే సముచ్చీయేన౯ కిం బా యథాకామం స్ఫురిత 

సంళ న్ు సు ఇహ్హా___య ణి న్హ ౩ సోతా యే య థా శృయభవ అ౮స్వెప య శై బూమా శ్ర యా స్తై, 

నిమిత్తం రోదనం రోదితి లభతే నిక్యమేవ జీవక్సుక్రో భవతీత్యృర్థ$. అహాంగ్లవా 

దృష్టాం లే సాకు తార ద్వారత్వ ము పాధిరితి భావః, 

ఇతి వంచ తి ంశాధికరణమ్, 

౬౧. సంప (వ క్యంగావబద్గో పౌస్త స్తీ మనుస్టాన (కృమం వక్తుం ఫూర్వవమయతి--- 

అంగేష్వితి. ఆంగా శిత త్వాక్సఫల త్వాచ్చ సంశయమాహకిమితి. యథా (క్క్వేను 

పూనే తదా శ్రితాంగానాం సముచ్చి త్యానుష్టాన నియమ స్తథాం గానుష్టై నే తదా శితో 

పా స్ట్రీనాం తన్నియమ ఇతి సూత్రార్థః, నను తన్ని ర్ధారణానియమ ఇత్యత్రాంగా 

యథాకామం సముచ్చీయేరన్ వాన వా సముచ్చ్బీయేరన్. కుతక్రి పూర్షహేతోోరవి 

శిష్ట ఫలత్వస్య వికల్ప ప్ప యోజకస్యాత్రాభ వాదిత్యర్థృ ర్ం 

ఫూర్వం యథా పు రీకో పాస్టీనాం స్వతంత్ర త్వాద్యథాకామమనుష్టైనమ్, న 

రి శె వం హా పీన అంగతం,కశ్ర త్వాదిలి ప్రఘ్యచాహరణనంగ క్యేదమాహ 

ఆత వూర్వవ సే సముచ్చయానుష్టానాజ్ ఫలబాహుల్యమష్, సిధ్ధాంత యథా 

కామవునుషానాజ్ బ్య యోగసౌక్రర్వమితి ఫల భేదం, యాశ్చ కర్తాపవ్యాలి శి తాః 
9 —3౧ ౧ 

వి సక, తాసు సము ఏయే యానుష్టైనమ్, ఉత యథా కొముమితి . విశయే, ఛౌర్వః 

జాపి నా orn. ~~ 

వక్ ౩ _ఆంగౌాము యథా శ యభావకి యథా ,క తుమ ఆళి తానామంగానాం సము 

స ట్రా వా గా జల రాచ — క ర చ్చి అచ్చారు మైనస్ యముమక్క కథాం హాకా తానాము పో స్తీనాక్ ఆశ శయ వ సము 
ల్ ఇ కా 
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దయః సంభూయ భవంల్యెవం వ్రత్యయా అవి, అఆశ్ర్రయతం త్ర త్యాత్ 

హత్నయానాము. 
ఆని 

ఖా చా 5 స 
య్ శయ లో ww _ 

మానవ తౌ ఆని క త్వ యా న వదేళ కృత్ ర్చి క న్చీద్వి శెపో= జ్ఞానాం 
(UU Wy 

వడా క యాణాం చ పఈగయానామిత్యరః. 
Uy © తథ 

సూ, సమాహారాల్ . ౬౩. 

రమాసహారతో తి చ వణ : eo ర్ల లో ఎ 3] 4 గం టో ర్ ఏమా కో గ వ 
ఏ చై జవ రౌ . వ న న ష్ || వోష్ది కై కత్యవిజ్ఞానమావా త్వాదుద్రాతా స్వకర్మణ్యుత్చన్నం శతం 

శి తానాం సోదోహనవదనంగత్వము క్షం తతృథమనం గానామంగ వళ్ళ ముచ్చయ 

శంశకేర, ఉచ్యతే. అంగాన్ఫనుహైపయక్ొ  ,వ, యోగవిధిర్యద్యు పౌననాని నానుష్టాప 
లే లి అ Cy ధి 

"జే { నం Q యేజ్ తర్హి తెమాం తదా(శ్రి తత్వం వ్యర్థమితి మన్వానస్య శంశేలిభావః. 
_ కి అన ౧ క al జ జీ శ ౬౨. తర్హి గోదోవానస్యాపి సముచ్చయస్సా సృిదిత్యక ఆహా---ళి ష్లేశ్నతి 

శిషి; శాసనం విధానమితి యావల్. విహితత్వానిశేసాజణ్ సముచ్చరాోోా=జ్లవదిత్యర్గ 9 
౬ ౧ థి 

గోదోవానస్థ తు శానుష్టైననియమః$,  చమనసానే విహిత త్వా త్తన్నియి మే చవుసవిథి 
లి థి శీ థి నా 

వైయర్థ్యాళ్ ఉపాసనానాం తున కస్వ్పచిదంగన్న స్టానే విహిశశ్వమితి సము 

చ్పయనియమో న విరుధ్యత ఇతి భావం 

౬౨. సముచ్చయే లింగమావాసమాహాో రాదితి. “బు గ్వేదినాం యః వృణవ; 

స సామవేదినాముద్దీశి ఇతి ఛాందోగ్యే (వకావో ద్రవ యోనై క్య ఛ్యానవిధిర స్త్రీ, 

ETON ఫళార్ణవాదో పహూోతృషద నాది త్యాదిః. వోతుశ్శంసనస్థల వాచినా పహోతృవ 

నను కరి గోదోవానస్యావి సముచ్చయే నియమః స్యాదిత్యత ఆహా 
యా 

లస శాసనాల్ విధానాణ్ విహిత త్వ్వావిశేషాదంగవత్స ముచ్చుయ ఇత్యర్థ & 

గోదోవానస్య చమసే విహితత్వాన్నసముచ్చయానుష్టాననియమ;; ఉపహెస్తీనాంతు 

కన్య చిదంగస్య స్టే విహిత త్వాళ్ళముచ్చయనియమో న విరుధ్వత ఇతి భౌవః, 

సముచ్చయే లింగమావహా-= 

'హోకృ్ళషదనాగ్ధావాపి దురుద్దీథమనుననూ నారతి' ఇతి బుగ్వేదో క్ష (వృణవన్య 
మనా 
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wa ల అ అల గా మ్న్ జా - An 
హౌ తాత క ర్థలః వృతిసమాద థాతితి బ్రున పెదాంతరోదతస్వ 

పృత్యయస్య వేదాంతరోడితవడార్భసంబంధథ సామాన్యాత్ సరషవెదోదిత 

పృత్య యోపసంహోరం సూచయతితి లింగదర్శనమ్ 

విద్యాగుణం న విద్యాశో యం సంగమోంకారం వదత య 
ఓ 9 గ్ ( } 

సాధారణం ,శా,వయతి, లేశేయం తయీా విదా వ గతే ఓమితాష 
i \ త నయ ఫా 

శా వయతోనమిని శంసతోమితునదాయతిి తి. త నో యసాథా శావయ సమితి కంసతొ_మిత్సుడ్ద తశ్వా శయ ఛై 

రానా ఇ శో ఇ ఘు లట ర్ J ran తగా విదా శ్రీతీసా థారణ్వమిత లింగదర్శన మేవ, అథ వా గుణసాథా 

> చరా a ఆ Fe A oe వె _ రణ్యశు తే శల, యపీమే కర్టగు ణి రాస్తి థాదయుః నర్వ సుం 

= | చ జ్ దనశ బేన శంననం లత్న కే, ఉదాతా సషరాపవమాదెత్  భషమహ్వదిశం నమూ నళ బైన శంసనం లత్యు క్క జాద్ది స్వరామెప్ర, ప్రమహ్యుద్దిశం సమ్య 
జ్ గ చాలే. _ 

క్క్ఫుతా దోశ్ళ శంస నాదనుసమాహర లవ నిర్గోసను క కడప కిల శంన్నమాన వ ణ ఫ్ ద్ ఆ లి WU 
కన సీ “సె కకంభాననబలాపతర 9. తకః శం కతాహ-ఐఫి న్నె గి స్వే యోద్ర మ్ ఫట సూదిలో న. మూ తజ ద (బువన్ని ౬ | 

సాను వేదస్టో రథ ధ్యానన్య బుగషదో క్ల సృణవనంబం సో యో దృష్టః స వవాంగానాం 

సరం వే దాంకవిహితో పా స్లీ సముచ్చయు లింగం వ ణజరూవవదార్త పో పా పీనాం చ 
ఎం UU శ c నన 

-ీీదాంతరో క కేన సాద్భశ్వ్యాత్ వే దాంతరో శ్రాంగననంబంధన్య్యాపి సమాన త్వా 

ఆత్యానుస్టానం గమ్యత ఇతి లింగాతరమాహ=గుకో శి. "లే; 
© 

కర, ప,వర్తక ఇకర్గః. ఆనయము'ఖేనో క్షమేచార్లం వ 

అథ వెలి 

కృ్ట్రకవోతృశంసనతః సమూవహారాన్ని ద “షకరణ-=దెత్యర్థ 8. మెవం చ కోదద్య్ష యో క్ 

(వృణవోద్దీథ కూ కజాన సె న తాద్భుశం కలం బు వచ్చాందొగ్య ఎ 'క్యం సర్వ వేదో కా 
కై. దావా శ ఎలో 

(గం నామప్యంశాశ్రితో పాస్తీనాం సంబంధ సామానా్యాశి సముచ్చా లింగమితి భావి 

లింగాంతరమ ప్యాహా--- 

శేనోంకారేణ ఎవేదత యూోకంక 
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మంగిన వాం సున్న స్వా త్తత_స్పడా కృోయాణాం ప్రత్యే 

యానాం సనసహభెవు తతూద్ది థాదయః సర్వాంగ గ్రా వాతా వ్ర యోగ 

= wa ఒం క చర్యా వసన 7 న్ వ 
వచ నేన స్వ సర్య్మప, యోగసాణభారగా శూన్యంలో త తత ఠా కయ 

(UU 

సహాభావాత్ పృత్యయసహా భావ ఇతి. 

సూ న వాతీత్సీహ ర్ వా స తే. ౬, 

వతి పతువ్యావ_్తనమ్, న యథా కయ వ రర్తకాగాం 

షి రా 5 రీ 3 ర 
సృత్టయానాం భవితుమర్హతి. కుతః తత్సహఫావాశ్రు, ఆః. య థా 

షషరా9 ల? యాక్ 4 ం 
ప్ త్రీ వదవిహా తానామం గానాం స్తా తాదీనాం సహాభి"నః శ్రూయతే 

“గృహం వా గృహీతా్యా చమసం వోన్నీయ_స్తోతముపాకరోతి _స్తుతీ 
WU లాట లావ 

మనుళంసతి ప్రసన్నో “తస్పామగాయ పోత రేతద్వ జొత్వాదిన్సా నైవ 

ముపొసనానాం సహఫఖావ్మశ్రుతిర స్తీ. నను పృయోగవచన ఏవై మాం 

సహాభావం _ప్రావయేతి . నేతి బ్రూమః, వును మూర త్వాదుపాసనానాం, 

జల 9 ధారి అబ ల A wa 
వ, యోగవచనొ రా ర్కత్షర్థానా ముప్రథాదినాం సహా ఫౌావం వావ 

యేత్ , ఉద్దీభాద్యుపాసనాని తు క్రత్వంగాళ యాణ్యపి గోదోపహానా 

దివత్ పురుషాన్దానీత్య వో చామ 'వృథగ్హ వ ప్కతిబంధః ఫల మిత్య శ్రే 

(అ౩పావె నూ ర) అయ మేవ చోవజేశా 3 5 యో ని ఇెపో౭_జ్ఞానాం 

౬౫ ఫలేచ్చాయా ఆనియమాదుపొస్తనియమ స సముచ్చ 

రపనియమే మానాఫావాదితి సీస్టాంతయతి---న వతి, (వ యోగవిధి? ఖలు సాంగ 

చ, ధానానుష్టాననియామక £ న త్వనంగానాం సంగ్రాహక ఇ త్యాహా --- నేతి బూమ 

ఇతి విమతా ఉపాస్తయః క న నముచ్చిత్యాను పే ష్టేయాః భిన్న పల త్వాద్దోదో 

వహానవదితి భావః. కిస్టేశ్చేకుగ్ణ క కం నిరస్యతి---అయ చు వేతి” సమాహో రాద్దుణసాథా 

కర్మగుణా నామ్ ఊద్రీథాదీనాం సముచ్చిత్యానుష్టా నాత కసాభారణ్యం న స్యాజ్, 

తర కదాకృతోహా పీ స్తీనామవి సముచ్చిత్యానుస్టానం న స్యాత్. న ల్వేశద్సి 
యం 

ప్రయోగవద నన సర్వాంగా వీ హాణాం తేషాం సాథారణ్య శ్ వణాత్ . తతశ్చ తదా 

శ్రితోపాస్తి సీనామపీ సాధార స్యమిత్యర్థః 

వవం ఫూరర్రవమే, సిద్ధాంకే 9 

Cord ed డి 

వొళబ్ద స్త కర్ణః పూర్వవతనీ రాసార్థం. న అం గాశ్రితో పా స్త్రీనాం అంగవత్సము 

ల 
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తదాలంబనానాం చోపాసనానాం యదేశేపొం క క్రృత్వర్థ మేశేషోం పురు 

హోర్థత్యమితి, వరం చ లింగ ద్వయ మ కారణము పాసనసహభావస్య క్ర శతి 

న్యాయా భా వాత = న చ ప్రతిప్రయోగమా శ్రయశౌరోక్స్న సస 

సంనో రాడా శి తానామసి త థాతగ్రం విజ్ఞాతుం శక్యతే, అతత్చ) 

యు క్రళత్యాదుపాసనానామ్, ఆ శ యతం, తాణ్నపి హుష్షపాసనాని 
న్ టో యాలి తీ 

కామమా కయాభా వె మాభూవకా న త్యాశయసహభా పెన సహా 

భావనియనుమర్తంతి తత్సహభావాశ్రు తే రేవ. తస్తాత్ యథా కామ 

మేనోపాసనాన్యనుష్టియెరక, 

అ స్నో 

సూ, దర్శనాచ్చు. ౬౬. 

డర్శయతి చ శం తరసహ భావం పృతయానాం “ఏవం విద్లవె 
Uy | 

బ్రహ్మా యజ్ఞం యజమానం స ర్వాంక్ప బుత్విజో౭.భిరతతోతి. సర 

వ త్యయోప వనంహాో రేహీోా “సర్వే సర్వవిద వతి న విజ్ఞానవతా బ్రృహాణా 
( 
రణ్య శు శు తేశే ఎరు క్షం లింగద్వయమపి మూనాంతరపా ప్రాప్తస్య ద్యోతకం న స్వయం 

సాధకం ఆర్థ వాదర్థ స్థ త్వాదిత్యాహ---పరం చే తి, నణసాహరణ్య నూ 

వ్యాఖ్య్యాం 'ూషయతి-న చేతి, తక్చ )యు కత్వాభావె తదా 

ఆహ---ఆ శ్ర యేతి, ఇద మేవ 'లేషామం గా శ్రి తత్వం ట్. సత్యస త్త పం న 

తరంగ వ్యావకళత్నమిత్నర 8. ల్వ్ వ్యాప పొ బిజి 

౬౬. కించ విదుపా బ్రవ్మాణా ఆ న్యేషామృత్విజాం పాల్యత్వవచనాన్న సర్వో 

పా స్తీవాం సవ్మావ్రయోగ ఇళ్యాహ---దర్శనాచ్చేతి. బు్వేదాదివిహి తాంగలో పే 

చ్యావ్భాతివహోమచస్రాయళ్చి శ్రాదివిజ్ఞానవ త్త షమేదం విత్తం బ్రహణ ఇత్యర్థః. 
క 

ఇతి ప త్రింళాధిక రణక్, 

౬ er కాం వ్ 3 a 

చ్చయనియమ:. కుతః, కక్చవాభావాన్రు ల భసవాం వ గ్బగా త్వా ఇత్యాది నా 

యథాంగానాం నహాణ్గావః ప్రాయ కద్వళ్ తాసాముపా స్తీనాం సహభా వాస్యా 

శ్రులేః న చాంగతం క్ర త్వాదు పాసై స్త్రీవాం సముచ్చయనియమ ఇతి సాం్రశమ్, అంగ 

తౌ త తృసార్టపి గోదోవానసాకస నానియమావి తి దిక్, 

| 'వవంవిద్ధ వై బ్రహ్మా యజ్ఞం యజనానం సరస్పంళ్చ ర్తి ్వజో౭భిరక్షతి” ఇతి 
' (శుతావంగా శ్రి హా స్తనామసముచ్చయదర్శనాది డిత్ళతికో భనమ్. 
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954 రత్న ప్రభాభూషితే కాంకరబ్రహానూత్రభామ్యే [అ. 3. 

పరిపాల్వత్యమిత రేషోం సంకి  ర్ట్యేత. తేస్తా ద్యా థా కామ్యముపాసనానాం 

సముచ్చ యో వికలో చెతి, 

ప్రతి ప. ట్రం కాధిక్రరణమ్. 

వ్రత ప్రామచ్చారీకక మి మాంసాభా మే స్రుమద్దోవిందభ గవత్చూజ్య 

పాదశిష్యు (శ్రృవుచ్చంక కభ గ వత్చాదకృత" తృతియ స్యా ఛ్యాయస్య 

తృ్త మః పాదః, 

ఇతి శ్రీ మళ్పరమహం౦సవరి వాజకాచార్య ఫీ (శ్రీ గో విందానందభగవ క్పాదక్ళతే" 

శా రిరక మోమాంసా వ్యా ఖ్యాయాం భపష్యర త్న, కు, భాయాం 

కృతీయాభ్యాయస్య తృతీయ$ పాదః 

త బపహాత త్తర వ, కాళి కాయాం 
లారి ఉం > 

తృతీయా ధ్యాయన్య తృతీయః పాద39, 



పా. ర. 

1 1 యి క 

సూ, పురుషార్థి ఒతశ్నవాాదితి బాదరాయణః. ౧. 

అ కె దానీ వావనిషదమాత్త జ్ఞానం కిమధి కారిద్య్వా రేణ కరణ 

నాను వ విశ్ తి ఆహోస్విత్స ఏతం త్ర క “సువ పురు బూర్జసాధథనం “భవతీతి 

వామ పంసమానః సద్దాం తెనై వ తావదువప శ్ మలే Es పురుమోర్గొోో౬తి 

బతి. అతో ఇ స్తాజ్యేదాఏతవిపా తాదాత్త జ్ఞా జానాకే స్వతం ఆ త్రాత్చుస హార 

స్పిద్ధ్వలతి బాదరాయణ ఆచణారో్టి నున్యత్తే కుత దిర్రేదవగమ్యాతే 

క బ్రాదిత్యాహ, తథాహి 'తరతి శొకమాత్మవిత్ స యో హనై. తత్స 

౧ కర్హాంగపిచ్యావృసంగాల్ బ్రహ్మా 

హార్ట్ ౭_తశ్ళ్ధాదితి బాదరాయణ ఇతి, పూర్వ పాడె వరావరనిద్యానాం గుణోవ 

జాన స్య కర్తాంగ క్వమాశ 0 క్యాహ----పురు 

సంవోరో శ్రా స్వరూవం నిశ్చితం, అస్మి ౯ పాడే తాసాం కర్తానంగకేయా పురుహోర్థ 

పాతుత్ష్టం నిరూవ్య శే శతో=క్లా కాంతాయాం యజ్ఞాదీని బహిరంగాని శమాదీన్యంత 

మ లాక్ జంక క లో చ : రాసన 5 రంగాని చ సనిహావ్యంత ఇ తృకవిచ్యావిషయత్వం  పొూదయోస్స్ఫంగ తిః తృశాదా తత్వ 

సంళయ మాహాఎా-అజేతి. వూరవనే జాన జ్ఞానం విషయీకృత్య వాదివి కృతివ EAS స్ జ్జ 

ఇక్టం సూర్వసి, నాదే వరావ వర్యబ హ్మాలి? శ్యాశాం. గః వసం హోరో క్యా పరి 

మాణమవభారితమ్. ఇవా తు తాసాం కర్తాన పేషముణా మేవ పురఘోర్డ సాధనత్వం సిరాజ 

యితుం తాసాం యజ్ఞాబీని బ హీర గాసి శమాదీన్యంతరంగాని చ నిరూవ్యంలే ఇ లక 

విద్యావిషయకకళ్యలవ్షరానంగ కొ ప్ర ఆయం చకుర్ణః వాద ఆరభ్య తే, పూర్వ పా దాంత్యాథి 

గ్ క భా అరం కావున క వ అగ ము కరే కర్శాంగవిద్య్యా కా, కళ) ౦గాజ్ చహ్మజ్ఞుననస్టి క ర్లాంగ వ్వమాశంక్య సమాధ త్ర 

క చునసంగనంగ క్యదమధిక రణమావ పాయ 

గారైన క్ష ళ్ఞైానకర్య ఇోర౨గా౦షె క ఫ్వాన eh య ఆత నముచ్చయి, సీదాంతే కేవల 
( (0 



రమం బ్రహ వేద ట్ర హావ భవతి అహావిడాప్న పరం ఆచార్య 

వాన్సురుపో వద తస్య తావబేవ చిరం యావన్న విమో మ్యెఒథ 

సంవత్స Ns బ్రతి “య ఆకత్తా౬వహతపా స్తేత్యువ కృవ్యు స సరారంశ్చ 

లో కానాహ్నో తి సర్యాంళ్చ్ కామాకా య_స్తమాక్తె”నమనువిద్య నిజా 

సాలిితి, 'ఆక్ర వా అరె ద్ర ఫ్ట్రన్టైవ ప్రతి చోవక్రమ్యు “ఏతావద నే 

ఖల(మృతతష”మితి చేత్యెవం జాతీయకా శ్రుతః కేవలాయా నిద్యా 

యాః అర్య వాలకం ర శావయతి. అథా క్ర తావనః పృత్యన తిష్ట తే, 

థాస్యప్వితి 

కర్త ఎ త్వైనాత్త నః కర “వ. త్వా తృద్యిజ్ఞానమపి స్రీ వ్ ప్ల హోతణా 
— న అ 

'రృసంబం ధే వేత్యత స్తన సిన్న వగతప్ర వ హు 
— దీ 

ఆత జ్ఞానే యా ఫల శ్రుత స్పార్థవాం 

కర ణోరంగాంగి స్వేన సముచ్చయః। స్దాం 
శే 

దివద్యిమయ డాగ్ధరణ క్ర వె 

బ్రతి జై మిని రాజాకో మన్య లే, 

i జ్ wr జ ఎఇ re గ గ వాంగ ఆహ త్రి పృజావత్యు క్ష బ హవిద స్రయాం తోశకాదికం నగుణవిద్యాఫలం మోకానంే 

౭ నర్భా వాళిప్రాయేణో క్షమితి మంతవ్యమ్, 
— 0 / శె ఇ 

౨. సిద్ధాంకముషక్ష మ్య వూర్వవతయలి... శేష తాదితి, స్యూత్రేజర్భ వాదపద 

(© మావ రనీయం, జానాత్సురుహార వాదో౭ర వాద ఇళ్యవ్లక్క, బ్రానం కరాంగం ఆఫల కే 
యి థి ల్ల ధా 

"a; చి న్ అల న అద nnd త =. ఇ క ల జ్ఞానాన్ము కరి ఫల భేద? ఆక్క పరబ హాని నీ విషయ$; సా కిం కర్త్హది ఏరా 

టైట్ సన Fs; ws A మాం దః వ్ > re ,శ్వనువ, వేశినీ, ఉత స్వతంల్రైన రుషోర్థసాధి కేతి విశయ్కు క్రృత్వను వ, వేళిసీశ్రి 

“ర్వ వత్ సిర్ధాంతస్తు---అతః అస్తాచె పనిష దాత్తజ్ఞానాబ్ స్వతంత్రాల్ పురు 
వర్జో "మోత; సిద్ధ్యతీతి బాదరాయణ ఆచారో్యో మన్య తే, కుతి “తరతి 5 కోకమాత్త, 

3 ఓ ల ఉం న రాల ం జం అనన్ విత్ బ్రహ వేద చ మూవ భవతి ఇత్యాది శవ పలవి ద్యాయా మోము హీతుత్వ 
బోధకశబ్దాదిశ్యర్థః. ఇద మువలవమీణం సగుణనిద్యానామప్ స్వాతంత్ర గ్రణ ఫల మాతు 

త్ర త్వం క త్తక్ళలశ్రు లేరితిబోధ్యకు. 

ఇత్థం సిద్దాంతముపక్త, క,మ్య ఫూర్వవక్ష్షయతి 

కర్తృ ల్వేనాత్త నః కర శేషళ్వా శ్ర త్తజ్జానమపి వర్భ తావత్ కర శేషాత ద్వారా జే ద్య “గర్క దె"్వ 
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యథాఒ న్వెషు ద్రవస్టసంస్కారక ర్మసు “యస్య వర్త ర్ల మయాజుహూర్చ 

వతి సపాపగ్ట్శ్లోకగ్ శృణోతి య దక్ష. చముేవ శ్రాతృవ నన 
వై యత్న )యాజానూయాజా ఇజ్వుం లే వర్త వా ఏతద్యజ్ఞ స 

క్ర యే వర్త యజవమానాయ శ్రాతృవ్యాఖిభూ తై? వ్ర ల్వేవం జా హతో ఆర్ 

యశా ఫల శుతిరర్భ వాద _స్పద్యత్ . కథం పునరస్యానార భ్య్వాధిత స్వాత్మ 

జ్జానన్య వక రణాదనామన్యత మేనావి సూతునా వినా కతువ చే 
(J (J 

ఆశంక్యతే క_ర్హృద్యారెణ తదిషజ్ఞనస్య వాక్యాత్మ_ తుసంబం -ట ఎం) 

tn © ౫ 
చేత్ , న, వాక్ళ్టవివియోాగానుపప త్తే అవ్యభిచారిణా హీ శేనచిడ్డా 
"లణానార భ్యాధీతానామవ్ వాకనిమి _త్తః కృతుసంబంధో ౬వక ల్పతే 
కరా శ నా వొ కైక «xd చ్ ఇ న్ ర 

రాత వ్యభిచారి ద్యారం లెకక వైదిక కర్మ నాథా ఇక్యాత్ తస్తాన్న 

తద్దా(కణాత జానసన వాకాాత కతుసంబంధ్రనీదైరిత, న, వ్నతరక 
ల "™ః తె ౪౮ ధి ఫె 

విజానస్న వె దిశేభ్న్నః కర భోషంన్న, కానుపషరాూగాత న హి చేహ ఫ్ దైదికేభ్యః కర్మభా వాలని తై 
దామ Ww జ లు > నే 7 దా కళ వ్వళరి క్రాత్మ విజ్ఞానం లెక కష కవసూపయుజ్వ ఆ, సర్వథా దృజ్రూక్హ 

'పువృత్యువవ లే వైపేషు తు దేహపాతో_త్తకకాలప₹షు దేహ 

సతి కర్మశెహోశ్యయత్వాత్ స్రోతణవర్ధమయీిత్వాదివదితిఫెవ్క తత్వనిర్హ యార్థం 

గసరుశిష్య యో కథాపాదోజ యమితి క్షువనార్థం తై చెమ్ మినిగ్రృహ ణం, ఆంగిఫ ౪న ఆంగ 

భవాశఆత్త్థా౭.వగక్మ్ప యోజనః తదా శ్రేయ తక్స్పంస్కారకే లానే ఫల్టక్కుతిరర్ణ వాద 
Ee 

ఇత్యత్ర, దృహైంతో యాథతి వ జర్హనురవా ద్రవ్యం యజమానస్వాంజనం సంస్కార 
అ) 

వ యాజాదీని కరాణె తేష్విశ్యర్థక, వ 

భావాదెతి క శంక లే_.-కగమితి. య్. యుకెప్నానార 

బ్లో హూ జ క అల ల్యూ కృకుస్వవ్యంః ల్స్బారిత శ్ కూపసావక ఇ త్ , న కథాత 
థి 

ఇతి చాక వ్ చ చ కా ఊప వద లే 

దూషయతిచేవు. డచేజాబిన్న కోక జాతా 
Wa ru 

Nr Net ఆజం మూదు దో వ పండ లో 

కమా "తే.-నవ్వుతి వశే. గుం భట ఎనక వళ చం వామ హాం 
కం న tan చి! నా దద శః 
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సూ ఆచారదర్ననాత . ౩, 

“జనకో హ వై చేహో బవాదతీ ణేన యబ్జేనే జే యత్యమాణో 
పై h స్ట (Fal ది నక్ష వ అర ల అ జా అలో అగ వై భగవంతొ ఒహమన్న త్యవబూ దిని బృహావిదడామవ్టిన్వ్నవ రెషు య 

త సరళ ( 3 వ్వ > జో వాకేషసు కర్మ సంబంధదర్శనాని ఇ వంత తథోద్దాలకాదీనామపి పుత్ 

స్య్యాంగ క్వే౭_వక రృ ప్ర వళ్షానను నాంగత్వమ్తి శంక లే--నన్వవహ తేలి, యస్యా 
ఫ్ రకం (వ్రీయం భోగ్యం న అతా ద్రృష్టవ్య ఇతి భోగ్యలింగేన నూచితభో 

కృభఖన్నమకర్షృృస్వరూవం నా స్తీతి సమా భ్యర్థః, జన్థాదినూత శృీమారభ్య సాధితం 

స్వరావం కథం నా స్తీతి శంక 'లై.._నన్వితి. న్వరాపజ్ఞానం పెదొనానాం ఫలం తస్య 

(క్రృళ్వర్థపురుషోర్థ త్వవిచా ౭ ఇ దార్భ్యం క్రి కి యత ఇ త్యాహా సత్య మితి, 

౨, బ్రైనావిదాం క రాచారదర్శనం బవ్యావిద్యాయా।; కరాంగ ల ప్ర లింగ మి తా 

హ---అచాశేలి. ఈజే.యాగం  కృతవానిశ్వర్లః-సౌ భగవంత ఇతి బాహణాక్ 
థి WW 

సంబోధ్య కేకయరాజో య్రూశే, అహం యజ్యుమాణో యాగం కరిష్యమాణోఒసి 
ed సంశ్వ తృ భగవంత ఇత్యర్థః, అన్యవ నే ష్విలి-వి ద్యావిధివ శేష్వి క్యర్గః, ఆఅల్వాయాసం 

ఎరుహోర్ట శ్రుతిరర్భ వాద ఇతి జైమినిరాణారో్య్ట మన స లే. తకశ్చ న పూతోర్వశేషణా 
pm 

సిద తి ఖ్ పకి. 

కంద చ న wa జ్ అ నా అడు రాలా చెన్ హా వె చ హా బహుుదక్షీ కోన యై నేజే ఇ త్యాదె బ్రహ్యసిద 0 

జనకాడీనాం నిద్య నహా కరాచారదర్శనాత్ విద నయా కరాంగత్వ 
జా దీ 
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నుశాసనాదిదర్శనా దాక స్థ్వ్టస సంబంధోఒవగమ్యులే. శే కవలా చ్చేజ్డూనాత్చు 

రుపార్భసిద్ధిస్ఫాాత్ కిము సమగ యాససమన్వితాని కర్తాణి తె కుర్యుః 
వుం జ చి wR : 'అశకేశో న సధ Dre ందెత కిమరం పర్వతం చ్రాడె దెత నొ యాత్ , 

సూ, తచ్చులెః అ 

“య చేవ విద్యయా కరోతి శ్రద్ద యాపనిషదా తదెవ వీర: 

వ త్తకం భవతీతి చ కర 5 కేషత్వ క్ర వణాల్ విద్యాయా న శేనలాయా 

పుకుషార్థ హేతుళ్వమ్. 

a9 

a 00 రో 

సూ, సమన్వారంభ ణాల్ . గ 

'తం విచ్యాకర్మణ సమన్నార ఖే తే” ప్రతి చ విద్యాకర్మణోః పలా 

రం నాహాత్యదర్శనాన్న నాషతం త్రం విద్యాయాః, 

సూ, తద్వలతొ వధానాలత్. ౬. 

“ఆచావ్వకులా ద్వెద మభీత్య యథావిథానం గురోః కర్రాల్ TN 

ము_కేరు పాయం జానం లజ బవ్వ్వాయాసం కర్మ న కర్యురిళ్య త త్త దృమాంతేమాహ--- 
జా లు 

అక్క ఇఫిం సమోవ ఇత్యర్థ 3. అర్క ఇతి హాశష్పయమార్ట 

క, బ్రవావిద్యాయాః కరాంన ల్వే తృతీయా శు ,తిరవ్య _సీత్యాహ=కచ్చు) 
_) 

"లేంతి, 

ఇ లింగాంకరమాహా=సమితి. తం పరలోకం నచ్చంతం విద్యాకర్థ ణే అను 

గచ్చుశ ఇత్యర్థః. 

౬ం గురత్ము క్రూహారూపం కర్ణ కుర్వుక ఆతిశేషేణ అవ వళి షేన కాలేన 

కొం చే 

'కం వివా చ్యాకర ణీ సమన్వార జేకే” ; ఇతి ఫలారం బే విద్యాకర్మ రో సాహిత్య 

దర్శునావప్ విద్యాయా] క ర్రాంగత్వమ్ళ కర్ణః 



960 రత్న ప్ర, వభ భఛాభూపి లే, ఇాంకర బ్రహ్మసూత్ర, భా మస్ట్ (6. 5. 

ణాఫీసమా నృత్య కుటుంబే శుచా చేశే సార థధ్య్వాయమథ యా వాని బ్రతి 
ధ్ షు అ వాన చైవం జాతీయశకా శః సమస్త వెదార్త విజ్ఞానవతః క రాధి కారం దర్శ 

యతి. తస్తాదవి న విజ్ణాన స్వ స్వాతం త్రెష్టాణ సుల “వాతుత్వమ్. నన్వ త్ర 

ఫి లేక్యభ్యయననూ త్రం వెదస్య శ్రూయతే నాస్థవిజ్ఞానమి నైష 

దోషః, దృష్టాస్థ త్వా ద్వే దాధ్యయనమర్థాన బోొధపర్యంతమితి స్థ సితమ్. 

సూ, సియమాచ్చు. 2. 

'కుర్వ న్నే వేవాకర్లాణి జిజీవి మేచ్చతం సమాః ఏనం త్వయి 
నాన్య థేతో2 స్తీ సిన కర్తలివ గలే నరేివ్రితి. తథా “ఏత దై {జ రామర్యం 

సత్రం యదన్ని హే త్రం జరయా వా స్యా వాస్తాన్గుర్య తే మృత్యు 

నావే త్యెవం జాతీయ కాన్ని యమాదవి కర్మ సెషత్వ మేవ విద్యాయాః 
ల్యే నవం CDE) పృతివిభ త్త, 

యభఖావిభానం వవిత త, పాణిత్వ ప్రాజ్యాఖ త్వ్వాదివి ఛానమనతి క (కృమ్యు వేదమధీక్వ అనంతర 

మాచార్యసన్య కలాద్ద్య శ్ బహాచర్యాదగేనమావ ర్ర రనం కృత్యా కుటుంబే గా సై 

స్థీతః పృ వత్వహం గుణా చేశే స్వా ధ్యాయాభ్యయనం కుర్వన్న న్యాంశ్చ నిత్యాదిధరా 

ననుతిన్టక్- బ్రుహలోకం ప్రాపాస్నతీతి శు శుత్యర్థ 9, యథాఒవఘాతన్తువవి మోకవర్యంత; 
ఏనముధ్య యనముద్ధావబో ధాఏకం దృ ప్రే జర్థావహో ఛాఖ్యే ఫలే సంభవతి అధ్యయన స్యా 
దృష్టార్ధ త్వా యోగాదితి ఫూర్వతం లై, స్థిశం తతశ్చ బ్రహోవీ వెదార్భ ఇతి తదవబోధ 

వతః కర్మ విధానమిత్యర్థః, 

౭. యావజ్జీవం కర్ష నియ మో౭ప్యత్స్క లింగమి త్యాహ-_నియమాచ్చేతి, 
ఇనా చేపే కర్తాణి కుర న్నే వ శతసంవత్స రాకా జీవితుమిచ్చ్రేలత్ నవం కరి రి త్వేన 
జీవతి త్వయి నరే కర్మపాపం న లివ్య'తే, ఇకః కర ర్య శో౭న్యభథా నాసి కర్ణ వినా 
“యోనా స్తీత్యర్థః. బరామర్యం-జరామరణావధికమి జ్యేర. 

కిం చ. 

'ఆచార్యకలా చ్వేదమధీక్య” ఇత్యాది శ్రుత్యా సకల వే దార్గజ్ఞానవత$ కర ర్యవిధానా 
వపీ లింగాల్ క ర్థాంగత్వం విద్యాయా ఇత్యర్థః. 

కిం చ 

'కర్వ న్నే వేవా కర్తాణి జిజీవిషే షేచ్చుతం నమా?" ఇత్యాదికాల్ యావజ్జీవం 
కర్గాచారనియమాచ్చ బ్రన్మావిద్యాయా। కర్మ శేషత్వ మే వేత్యర్థః, 
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సూ. అధికోప చెశాత్తు బాదరాయణ స్యైవం 

తద్దర్ననాల . రా 

తుళశాత్ పత విపరివర్తలే. యదు కం “శేష త్వాత్పురుపార్ణ 
వాదకి బ్రితి (ఆ ౩ హా రఠర-నూ ౨ తన్నోప 'వద్యతే. కస్తాత్ , అధికేళే 

చేశాక... యది సంసార్వేవాక్త శారీర; కర్తా భగేశ్తా 3 చ శ్రరీరమ్మాత్ర 

వృతి రేకేణ వేదాంతేషూవదిష్టస్స్యాత్ తతో వర్ణిలెన ప్రకారేణ ఫల 

ళు శ్ర లెరర్ట వాదత్వం స్యాత్ అధిక స్తు శారిరాడాతే సన =.సంసారీక్వరః 

క రక త్యాదిసంహారధర, రజ తోంపవహాత పాద పృలసదివి * శెహణవర మాక 

వేద్య త్వే నో పదళ్య లే వేదాఎలేషు, న చ తేషజ్ఞానం క కర్ణ [కాం ప్రవర్తకం 

భవతి వ్రృత్యుత క ర్భాణ్యు చ్చిన త్వత్ వమీతి ఉపమరం చేత్య త్ర (అ 3 

పార సూ ౧౬) తస్తాత్ పుపుహాక్దో౭తక్ళచ్చావికి యవశతం భగవతో 
పాడె క ద - 

బాదరా యణస్య త_త్తతై న తెష్టతి న శమత్యవ్ర భృతివిత్తైత్వాభానై 

శ్వాలయితుం శక్యతే తథాహీ తమధికం ఇారరాదిళ్వరమాత్తౌనం 
- oc fmm Dee, Em ర ఆ దర్శయంతి శ్రుతయః యస్పర్వ్యజ్ఞ స్పర్యవిత్. ఖమాస్తా ద్యాతః వవతే 

బారిన నం ఒద్య యు ఇ 5 rN An ఖిహోడెతి సూర్యః మహాద్భయం వజమున్భతం ఏతస్య వా అఆవమరస్య 

పృశాసనేగార్డి తదై తత బహుస్వాం వజాయేయేతి త త్రేజోఒసృజలే” 
(UU ౧ టి. సి wy) రి 

0 ఐన 
రా. కరురధికనాానంసారానషక నః కర్త శేష తానపావాత త ఏజానం కరాంగం 

— |! లి (ape ణి యా - 

చేతి ఇ సిష్టాంతయితి.._అఫిశేతి. అసృమహాకిఇతి వాక్యశేపాల్ వీయసంనూచిక అత్తా 

వర re ద చ ,ష్ట్రవ్య$; యః ప్రాణాది సేకయలి సో ఒవ్యశ వాయాద్యక్యయవాక్య శేషా 
Uy చ 

త్సర వీవ హూం కి పప వ్వవన్లాపాక్ష్, హరం జార్నే ఫి వత్తి వాక్య శేహిజ్ వర ఇతి 
ళ్ య 

య భారం జేకే డచ్చి యతని చూ ఫ్ ఇం పజ్ళె నూట స్రారష్దిష మె తాము దశర సు త్రో సదాంతయ తి 

తు? పూర్వవతషనిరా సార్ట యదవాఏ వ్రూర్యవాదినా తత్త జ్ఞానం కరాంగం 

_ కం స్మ జ కదా వ్ 4 చే ర్ ాజ్ 49 వ అళఘూాన్ను తెగ నతి క్షరాంగా,శ యతాదితి కన్న; సూత్రిగకేమాంసీ నే. కసా2 
లు బ్ర క. Uy బా? ౫! ప ఇచ్చా Pp న్యా 
మో్యనిద్ధిక ఆధికోవజకాత యః కర కర్తా వదుగభూక3 నన్ సంసాలీ, కసా.దధిక స్యా 

కరురనంసా3 ఆక్సినా క భా వేచాంజేకూవచేశాత్ శతక్చ తత (6జానం చినాతా 
_ఐ , ర! వ్ దై నా వ శూ 

12] 



962 రత్న క, ఛాభూపి లే శాంకర బ్రవానూత్రభామ్యే (అ. 3. 

ల్యేవమా ద్యాః. యత్తు ప్రి యాదినంనూచితన వ సంసారిణ వవాత్మనో 

వెద్యత యానుకర్ష ఇం “ఆత్మ నస్తు కామాయ సర రం వీ యం భవంతి 
లీ 

అత్తావా అదే ద్రవ్రవ్వుః యః ప్రణ ప్రై పాణతిన త ఆత్మా స రా్యంతరో 

య వహాఒకిణీ వుకుపో దృశ్యతే” మ్యనర్రన్యు “వశం త్యేన తై 

భూ యో. ను వ్యాఖ్యా సాస్టిమో 'తి చెవమాది తేద “అస స్వ మవాతో 

భూతస్య నిశ్వసీత మేత ద్యదృ గ్వదొ యజుర్వేవః 'రనా2ళ నాయావి 

పొసే నం మోాహాం జరాం మృత్యుమల్వెతి వరంజా్యతిరువసంవద్యు 

సన నరూ వేణాభీనిష్పద్య తే స a త్తమ పురుషు "ఇ భ్యెవమాదిఖి ర్య్వాక్య 

సేం మెస్పతా వ్ర మేవాధికో పదివిమ యాం నాత్యంత ఖీదాభి ప్రాయమిత్య 

విరోధః, పార మేశ ర మేవ ఫా శారిరస్య పారమార్థికం స్వరూపం, 

ఉపాధికృతం తు శారీర ౨కి 'త్ర త్త రమని నా న్య తో న్నీ ద, మే 27 లు 

త్యేవమాది శ్రుళి తిభస్టిః సరం మైతద్వస్తు వి నసరణాస్తాఖిః పురస్తా త్తతే, 

త్ర నిన్టీతమ్. 

సూ, తుల్యం తు దర్శనము. జొ 

యత్రూ క్ఞమా చారదర్శనాత్క ర్త Es విద్యెతి, అత్రి, ట్రూమః. 

తుల్వమా చానదర్శనమకర్మ సపషల్వెఒవీ విద్యాయాః. కథా హా శతి 

జే విభాగ 1, జీవానుకర గ ఆమే దాభా స్రాయమిక్యంగకాశే న ఏరోధ ఇతి కథం, అభే 

'వత్వవిరో ఛాదిక్యత ఆహా---పౌర మేశ్వర మితి. జ్ఞానం కర్తాంగమఫల ల్వే సతి కర్మ 

శ. శయ త్వాది త్యుక్త “బా తుర సీద్ద ఇలి ఫెప, 

౯. బ్రహ్మవిదాం కర్మవత్ సన్నా్యాసస్యాపి దర్శనా స్తేషాం కర్శదర్శనాత క 

ఎగం లకర వార ర్వేన ' ఆన్యథాసీద్ధమిత్యాహాతు లం త్వితి. కిం చ యస 

శృయమేవేతి భవతి పిశేష్యాసిద్ధి. నవం చ త త్త ర్వజ్ఞానఫల శ్ర శ్రుతేర్నార్భ నాదత్వవ్ 

లల ఏవం యన్నళీం భగవతో * బాదరాయణస్య శ శ్రి చేతి స్యవస్థికకు; న బా 

క్రశిప్ దేశానిద్ధిరిలి సాంప ప్రతమ్, తద్దర్శనాల్ తస్యాధికస్య చినాత త్రన్య ఆ న) సర్వజ్ఞ 

సర్వవిల్ ' ఇత్యాది శ్రుశ్పవా స్రేషు దర్శ శాదిత్యర్శః. 

యదు క్తమ్ 'ఆచారదర్శనాత్ * ఇతి తత్రావా--- 

తత్త వ్రజ్షానస్య కర శేష త్వా భా వేజనీ ఆచారదర్శనం తుల్యమేవ. 'వీళద్ధ 
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రతి 'ఏతద్ధస్మ వై టై తద్విదార్థంస ఆనాుః బుషయః కావ పేయాః కమర్ధా 

వ ఒడ ww 
వయమ భ్యెహ్యూమ ౫ రా కవున్టావయం యమవ్యూమ 0౮? ఏతద్ధస్మ వెతత్ 

వూర విదాషంసోఒగ్ని హో త్రై తం న జుహవాంచ క్రి రే ఏతం వైత 

మాత్తానం విదిత్యా శ్రాహణాః పుత్ర షళాయాళ్చ వి_తెషణాయాళ్చే 

లోశేషణాయాశ్చు వ్యశ్రాయాథ భిశూచర్యం చరంతి ల్యేవం జాతీ 

య కె, యాజ్ఞ వల్కాష్టద్నామపి బ్రవ్మావిడామకర్మ నిష్యత(ం దృశ్యతే 

“ఏతావడ రే ఖలమృ తత మితి హోకా యాజ్ఞ వల్మ_న్చః వ్ర, పవ వ్రాజె 

ల్యెవమాాపి శ్రుతిళ్యః. అవి చ 'యత్యుమాణో హనై గషంతోహ 

వనీ” స్థత్యెతల్లి ంగదర్శనం వై_శాషనరవిద్యావిషయము. సంభవఖి చ 

సోపాధికాయాం బృహ్మవిద్యాయాం కర సాహిత్యదర్శనం, న తషత్ఫావి 

కరాంగత్షమ స్త్ పృకరణాదష్టిభావాత్ . యత్పునరు క్షం 'తచ్చుతె 
బ్ర 

రితి ము త్రో రాకు! . 

(WU \ 

జం షో ద్ర 

సూ. అసారంటికె 
రో 

“య చేవ విద్భయా కరోతి త్యెసా 

వకృృతవి న్యా భిసంబంథాత్ పై వకృతా చ వేద్దీథ విద్యా “ఓమి క్యేతదతుర 

ముద్షిథముపాన త్య తృ (భాం) 

J న 

కర ననజ హవిది త్యావా_ ఆపి చెపి త 
—-శే ల 

న భవతి ఆఫిమాశాభావగానధికారితాషదితి ఫెవః, ౧౦ 

వై తత్పూూ ్వే విద్వాంసోఒన్ని హే కం న జుహవాంచ 

విదాం కరాచారాభావం చర్నయతిం తు శ్లేనాకరాంగలింగదర 
పాకీ జ ది 

తకు. జనకాదీనాం తు ఆహమభిమానాఖా కేన కక్కుకకర ణోషకరతయా తదా 

చారదడర్శనని డార్భల్యమిశి భయమా. 

యదు క్షక్ “కచ్చు శే?” ఇతి శత్రాహ.. 
(4 ay Pa బాల ti ధా ఇ ధా ళా 

యదవ వినయా కరోతి డి శుకిరనారష తి సర్మవిచ్నావవ న మె య సా వ జలా జ ~ షుర్, గారలు aE Ben; గాం 

భవతి ,వక్నతోదిధథవిద్నామాత వరతాల్. కకక న శ్ వ భజలె్మ కక ది తేషు (29 కేకక్న న  సతుశిబలా బువా 
వేల్ 2 లొ బె WU as 



964 రత్న ప్రభాభూషి కే శాంకర బ్ర హనూ త్రభామ్వ్యే (అ. 3 

సూ, వి ఫభాగశ్శతవల , ౧౧. 

యదప్వుక్ష కం “తం వి ద్యాకర్మ a సమన్యార భీతి ఇ ల్యే తత్సమన్నా 

రంభవచనమస్వాతం ల్ర్యై విద్యాయా లింగమితి, తత్ప్రత్యుచ్య తే, విభా 

గోత్ర, దప్రవ్వ్యూ విద్యాఒన్యుం పుకువమనానర భ తే క రాన్ఫుమితిళ త 

వత్. 1 యథా శ తవమాఫ్యాం దీయ తామిత్యు_ మ్ విభ జ్య దీయతే పంచా 

న్ ేకనె పంచాశ దవర స్కై తద్భత్ న 'చెదం సమనాషరంభ వ చనం 

మువమిీక్వువిషయం * వ్రత ను కావుయమానళ ఇతి సంసారివి విషయతో సప 

సంవా రాత్ “ఆశా కామయమానూి బతి చ ముముటోః వృథగువ క్ర 

మాత్. తత్ర సంపౌరివిషయ విద్యా విపి తొప్రతిషిద్ధా చ పరిగ్భ 

సూతే విశపాభావాత్. 5 కరావీ విహితం ప వ్రులెపి ఏద్ధం చ యథాప్రావా 
— దీ 

రువాదక్యార్' నవం సతేషవిభాగనా వర సమేన్యారంభ వచనమవ 
త్స 

కల్పే. యె ఎతత్ పదశో. విథానా"దితి అత ఉ త్రరం పఠతి. 

సూ, అభ్యయనమా త్ర త వతః ౧౨. 
“ఆచార్యకులా ద్వెవమ మదీ స్టే "త్య తాధ్యయనమా త్ర త స్వ ఫ్ వకా 

దధ్యయనమా తే నత వవ కర్మవిధిరంత్వధ్యవస్యామః. పనేం సత్వ త 
2 ల్లి - 

౧౧. నమ నారంభ వచనన్య ముముకువిషయ త్వమంగకృత్య _విద్యా౭న్యం 

మును: శం ము క్ర రేషనా న్యాషారభక ఇతి విషు గ ఉక్తస్ఫూ తృకృ తా వస్తుతస్తు తన్నా 

స్పీక్యాహ_న చేదం సమవ్వారంభవచనమితి. కృత, సంసారివిషయే తం విద్యేత్యాది 

| (౦ వాక్కే ప్రై ప్తానువాదైని విద్యాదిపదార్థమాహ-- తి విహితా ఉద్ది థాదిచిద్యా 

సృతిషి ర్ధౌ చ నగ్న శీ చె న. 

౧౨. యవె' ౩ వెళదితి. ఉ క్తమితి శేషః. ఆవిద త్వాత్ _ వేదార్థజ్ఞానకూన్య త్వా 

యచపి “సమన్వారంఛణాల్ * ఇతి తత్రాహ జలా 

న కసా ని 0 త్ ఎ ప యణ ef తం విద కరణి నమ న్వార భలే ఇత్యత్ర విద్యా అన్యం పురుషమనాషర 

, కర్తాన్యమతి విభాగో ద్రవ్రవ్యః. శతవత్ యథా శతమాభ్యాం దీయ తామిత్యు స్తీ ఆజ్మీ 
ఆ 

పంచాశదవరన్నై , తద్వదిత్యర్థ క. నవం బాస సవున్నాష్టి 

తాన ముమమువిషయ లేత ఖా భిన$ః 

యచ్చ 'కద్వతో విధానాల్, ఇతి కత్రావా=_ 
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విద్భతాషదనధికారః కర్మసు వస జ్యేత. నైపదోపః నవయమధ్యయన 

పభవం కరావబోధనమధికార కారణం వారయాముః కిం తర్ష్య్వ్వైావనిమ 
(WU దీ 

తం! 

దమాత్మీజ్జానం స్వాతంల్ర్యైలళైవ ప్రయాంతి ప్రతియమానం న 

జ్ SKA రరేగా రం Cy చెా ందు! 

॥ టాం. క నావ కం న్ దయ. 
యథా చ న కృతషంతరజ్ఞునం కృత్వంత రాధికారిణ వేమ్య ల ఏవ మేత 

దపి ద్రష్టవ్వమితి. యదవ్యు క్షం నియమాచ్చుతి, అత్రాభిథీయ లే... 

సూ. నావిశపాల్. ౧౩. 

'కురషన్నే చేహ ఇరాణీ జిజీవిే” దిల్యేవమాదిషు నియమళ్ వ 

'జేషు న విదుష ఇతి విశేషోఒ స్పీ అవిశెవేణ నియమవి థానాత్ . 

సూ, స్తుతయ౭నుమలిర్వా, ౧౪. 

é గూ = అశు తర క్ర వేమ రా 5 గై >” 
కురష్నె చేహ క రాణ తత్స ణమ ఆఖ్యాయ లె, యద్వ 

అన్యా జ ఇ లే ని సం 3 Ut WE వ్వ శ్రే, వక రణసామన్ట్యాద్విద్వా నేవ కుర త స బం భ్యాత, తథాపి 

విద్యా స్తుతయె క రానుజ్ఞాన మేతదితి ద్రష్టవ్యం “న క్ర 

బ్రతి హీ వతుషతి వతదు కం భవతి యావజీవం కర 
తి _ జ డా 

దిత్లర 8 క వదమా సు వ్యావ రకం న కర జాన స్వేత్నావా=_ాష దోవ త్యర్భ శ మాత్ర వదమ తృజ్ఞైనస $ చరక ర్వజ్ఞ్వన సె స వష దోవ 

ఇతి, ౧కె 

౧౪. నియమవాక్యమజ్ఞ విషయ మిళ్ళు క్షం విదుపోజ్ఞానస్తుత్యర్థ ం చవేత్యావాఎా 

స్తుకయ ఇతి. నవం కర, కుర్వత్యపీ త్వయి ననే చేతో విద్యాసాథ్యాత్ బ్రహ్మా 

‘ | వి 3 ద 
ఆణార్యకలా చ్వెదమ ఢీత్య ఇతి వాళ్ళే వ దాధృ్యయనమ్మాత వత; కర్త 

ఈ భే లస్ట్ నవ నవ శ. వ్ విధీయ లే, నెాపసిషద SEN త్ డా బర్డ్! 

యత్తు 'నియమాచ్చి ఇతి కతాహ= 
ఆవ ళ్ 

ర. రా జాయ్ ఇని కం న వత 6విప2'ంయషయమష్, పి ని కర్వన్న్నే పహ కర్తాణి ఇతి వాశ్యం న కత్త్వవిన్వెషయమ్స్ విచ్వానితి విశేష 



966 రత్న పభాభూషి కే శాంకర 

విదుషి న కర లేపాయ భవతి విద్యాసామర్ధ్వాదితి తదేవం విద్యా 
డా థ్ 

సూ. కానుకారణ చక. ౧౫. 
యా 

దా ల్ టోరి ఆ = ర నీ ao మల జో స టి వాం అవి వై కె విద్వాంస వృత్యతమకృతవి ద్యాఫ లాస్సంత_స్తదష్థ్రం భె 

తృలాంతర సాధ నెషు ప్రజాదిషు వ్ర యోజనాభావం వరామృళ ంతి, 

కామశకారేణేతి శ్రుతిర్భవతి వాజసనేయినాం “వతద్ధస్మ వై తత్ వూర 

విద్వాంసః ప్రజాంన కావమయంతే కిం ,ప జయా కరిప్యూ మో యెసోాం 
() లీ [ 

నోఒయమాత్తాఒజయం లోక్షబత్, అనుభ వారూఢ మెవ చ విద్యా 

ఫలం న (క్రియాపలవత్. కాలాంతర భావీత్యసకృదవో చామ, అతో పి 

న విద్యాయాః కర్మ శేషత్వం నావీ తద్విషయాయాః ఫల్యశ్రులెరయ 
వ ర థార్థత్వం శక్యవూ శయితుమ్. 

భావాదన్యథా౭_ స్తీ కర్మణా సంసారో నాస్తీతి యావత్. యక కర్మ న లివ్య తే 
A ఉల చీ అఫూర్వరూవలే పాయ న భవతీత్యర్థశ్రు పరితి భావ, 

oe _ ల 
౧౫, స్వేచ్బాతః కర సాధన, ప, జాది త్యాగలిం గాచ్చ విద్యా స్వంతంత్ర ఫలే 

త్యాహ_కామేతి. తదేకత్ బ్రా యేషాం నో౭స్తాకం అయమవరోత ఆత్తాఒయ 

మేవ లోకః పురుహార్థః కే వయం కిం ప్రజాదినా. కరిష్యామ. ఇత్య్భాలోచ్య కర్త 

ర్స త్యక్తవంక ఇత్యర్థః. నన్టయం లోక ఇతి జ్ఞనఫలస్య వృశ్యతుతో కరయుక్తా కర 

ఫలవదదృష్ట ళా దిత్యత ఆహ---అనుభ వతి. 

స్తుతి ఎవమ్--- యావజ్జీవం కర్మ కుర్వత్యవి త్వయి విదుషి నిద్యాసామర్థ్యాత్. కర్మ 

న లేపాయ భవతీతి బోధ్యమ్. 

కిం చా 

wy 
కం కామశకారేణ స్వేశ్చ్ళయా భ్య క్తవంత ఇతి 

వ జ్ ఉల చ 2 ర అల షో జ్ నే విదాషంస$ః క్యశీ కృళత త్ర ఏజానఫలాః పరి క ఫలకథర సాభనం (జా 

= Or అలో శూ కాయ లే ఏశద్ధ స్మ వై కత్పూ నే 

లో క శాం అక స ఇ జర ద్వ్యాంనః [వ,ళాం న కావమయం తి ఇత్యాదినా. త చేవం తత్త ఏజ్ఞానస్య కరాంగ త్వా 

భావే తత్త్వవిదాం స్వేచ్చ్భయా వృజాదిత్యాగో లింగం సూచితమితి బోధ్యమ్. 
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సూ. ఉఆసమర్షం చ. ౧౬ 

అవిచ క రాధి కార హేతోః క్రియా కారకఫలలవ.ణస్య సమ 

స్తస్య వ్రృవంచస్యావి ద్యాకృతస్య విద్యాసామర్థ్యాత్. స పి 
స ర మెం వమామనంతి “యత్ర, తస్య wu వాభూత్ తేన కం పళ్ళ 

జని బగ | దల న్యా మం వ లె ల క రాధి కార సిద్ధం ప శ్యాకాసానస్య క రాధి కార చ్చి త్ వ పస జ్యెత, 

తసాదవి సాగతం త శం విడదాషయాః. పి సాషతేం త్ర వం విద్యా 

నూ ఊఉ ఊర్ల షరెతేసన్సు చ శబ్లకి మ్య ౧౭. 

డా న ప రెతస్సు వా శ్ర మెషు విద్యా శ్రూ స్తవుకే, న చ తత్ర 

కర్హాంగత్వం విద్యాయా ఉపపద్యతే కళాభ వాక్, న ప్యూగ్నిహో త్రై? 

దీని వెదకాని కఠాణి లేషూం సంతి. స్వాజేకత్, ఊర్ల (రేతస ఆశ 
న కా కూ 4 కటల ల లే 9 ఖం చీ నే మా న శ్రూయం ఆ పెద అతి తదపి నాస్తి తఒపి హా వైదికేషు ళ జై 

న్ 

(0 

౧౬. న జకేవలవమమువమోగాణజ్ క్షూన స కర్తానంగ త్వం కింతు కరనా శక త్వా 

చ్చ త్యావా=.ఊపమర్హం వేతి, 

౧౭. కించ కర్మ తత్త త్త కజ్ఞుచే నాంగాంగిభూ తే భెన్నా ధికాకిస్థ త్వాత్ రాజనూయ 

బృవాస్ప తినవవది ఆ త్యాహ_ఊర్టే రతి. ర యో ధర రృస్క-9 ధాః కర్త వ్రధానా ఆ శో 

కాజాలు అతంచక ణః ద గ చేవ శ లు 
మాశ్చతుర్థా బ్రహ్మసంస్థ ఇత్యర్థః “బ్ర కళ్యణ భ్యో యో జ్య ప్ర జయ. 

. లో ౯ థ్ 

విద్యాసామర్త్యాత్ ఉఊవవుగమ్ అవెవమామవంతి యత కరస 
డు కా నో 

తల్కేన కం వశ్చతే” ఇత్య్యాదినా. కథా చ బ హవిద్యాయాకః కర్త విరోధి త్వాన్న 

( వక కర్తాంగత్వమి తై శ్రా 



క్ పవదటి హూం రా౮, 

క అ 3 లొ గ్ని 0 చ త్రయో ధర్మస్కంథా” ఇత్యాద యో యే శభ్లాః ఊర్ల ఏరెత 

సామా శ్ర మాణాం సద్బావాయోా వాహృ ఆ * నే తత్ప్రతిపాదనాయ 

నివేశయేళ్ అన పాకృళ్య మోతం కు సేవమానో వ ,జక్యథక'ఇతి స ఇ కేశ్చ ప్రాప్త 

శంకా న కార్యా 

భమాధికరణమ్, 

౧౮- నన్నా సిసో నా స్తీత్యాకిపలి. “వరామర్శం డైమిని9తి ఊర్ల ్వరేత 

శృద్దికం పారిప్రాజ్వమనుపష్టేయం న వేతి _ మానగ్రాంతిమాల త్యాఫ్యాం సండే 

శ్రాంతిమూల త్వా న్నాను ష్టేయమి త్యాహకృయ ఇతి, ఆశమణామవాంతర భే చా 

జా é a ద ఇ బధ > అల ఆ 3 
ఇఒ కదే హిత యూ ధర్మ స్క_ం ధా; ఇతి (మన్తుత 'బృవ్మాసంస్థో-మృతత్వ సుతి 

అధ > జ జర క్ -£ 
యత్యా శృమస్య శ్రుత త్వాత్ ప్రామాణిక 2ఒయం యతాష్ష 

దై కాం కో గ జ "ఈ = న్. 
మ శచావం బ్రహ్మవిద్యా యాః న కర్గాంగ త్వమ్, ఆప్ తు స్వతంత్ర పురుహోర్డ దాత 

థె 
అలో స — న 3 ~ రా బి అధ రాచి = 
పూర్వమ్ హలో | ధర్మస్క_ం థా] ఇత్యాది శుతిర్యతా శమన దె ఖె 

దృమాణమిక్య్షభాణి; కదనంభవీ త్యా క్నేవనంగ త్యేదమావా 

త్ ఖీ! జో వా ఎడ్ భం చరన్ అత్ర ఫూర్వన కే పారి వ్రాజ్యాభా వాత్ క్డునన స్వతం త్రృఫల త్వాసిద్ధి వ 



పొ. రో] వరావు ర్నాధికరణమ్. ౨. సూ. ౧౫౮. 969 

వళ వంతి, యతః పరామర్శ మేషు శ జహా శమాంత రాణాం జై మిని 

రాచార్యోమన్యతే న విధిం, కుతః న హ్యాత్ర లిజ్రాదీనామన్యతమశ్చొ 
నాశస్టో౭ స్తీ. అర్జాంతరపరత్వం మై ఇ తెహాం స సత్యే కముప లభ్య తే 

| శ్రీ యా ధర్భస స్క ్ రంథాః "వత్వత్ర, త్ర లౌరద్యట్టోజ ఫ్యోయనం దానమితి 

ప్రథమ, త్రపపవ దిషతీయః, బ్రహాణా రార చార్భకుల వాస్ తృతీ యో2. 

త్యంత మాక్తనమాశార్యకు లే వసాద యకా.సర్భ ఏతే పుణ్యలోకా 

Cs 

సేక్ష్షతయా బహువచనం తథా చ కాకా యనన్మ ఎ తిరర్ణతో ఒను క్ష మ్యలే గాయత్రో 

బ్రాహః ప్రాజాపత్యో బృహన్నితి బ్రహవారీ చతుక్విధః. తచ్చ వనయనాదూర్థ రం 

స గాయ త $, యను వేదన ప య స్త్రరా శృచుమెరలవణాపీ గాయ, త్రీమథీ తే స గాయత్సః యస్తు వెదస్య రా 

ణాంతం బహచర్యం చరతి స బాహూ, బుతు కాలే స్వదార గామో నిత్యం వర వీ 
క క cy 

విముఖన్స ప్రాజావతృ$, సంవత్సరం వేద వ్యతకృద్వటుర్వా ప్రాజావత్యః, ఆనురణం 

సరుకులవాసీ నెష్టికో బృవాన్నిత్యుచ్య లే. నృహస్థ్రో౬పి చతున్విధ;, వార్తాకళ్యాలీనో 

యాయావరో్ ఘోరసన్నా ాసీకశ్చేతి. తత్త కృషి గోరణాదికృతశయా వైళ్యాది 

వృశ్తా జీవన్ని త్యాది, క్రి కియాపరో వార్తాకనృ త్తి యాతావర స్త పయాచితవృ శ్రి 
తా వ ey కరం; రా దుంగా రజ నాభ్యాపన్మ పతి గ, వావిముఖ$, శాలినస్తు సట్కు_ర నిరత యాజనాదివృ త్తి8 

సంచంురా. ణుద్ధ కపిత తాఫికన్ళి! కార్యం కుర్ణక్ వత్యహం శిలోంఛవృ త్తి శీ 

గామవాసీ ఘాోేరనశన్నా ససిక ఇక్యుచ్యు తే పాంసావిముఖ తారణశ్ . వాన వస్గా ఆవి స 
చతుర్వి ధాం, వై వైఖూనస కుెనుంబరో బాలఖాల్యః నేనవ్చేలి. కత అకృష్టజర్యాన 

ఢీఫిర్లా)మబహిపక తాళి అగ్ని వో త్రాదికుర్వక్- "నై వెఖానన "షక్యుచ్యే. యస్తు 

స్రాకరు శయ యాం దిశం పశ్యతి త తృతెగాడుంబరీబ దరనీ వార శ్యామా శై 8 కర 
శాల్తీ 

పరస్స చిదుంబర?. యస్తు జటావల్క_లథారీ అవా చూసాక చత్యుపార్టనకృ 
క్ —- వ్చాకుకాన్వే నంగ్భృహీతాకీ శకార్తిక్యాం సంగృ్భహీఠవుష్పపఫల త్యాగీ స వాలఫల్య$, 

Deyn EK అయ కంబ కం ఎం నత క వంకన కద్ కో పెన సాను కరి పులన్భు ల్ల పు యత కష్ప్షిచుదషసంతః కర వదా ఇతి, తథా స్ది 

వాజికా స్నలురిష్షమాకి కోడుచకా బభారాదకా పహాంనా3 వరముహంసాశేతి, తత్ర er; EN 

క వూ 

సప త న్యు ళా ఖితూం చరంత సీ దుడినః కోటెచకాః. బజహీబూదకాను త్రి దండా; (ల వా? ఆలి గ J 

కిదుస్పి న వేతి విశయే, శ్రైమినిరాణార ఆవా==నా ప్తి యత్యాశ్ళమక విధ్య 
రి ధాం ¢ - | ళో కి ng? న్న స్త న్ వా ళ్ స్ ధర్శనం భాక ఇత బ్రవిశ్రుత్ ' గు పరామర్శ మనువాదమా త 

ఒడుడు 
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చోదనా. అకీచ ఆవవదతి హీ దృత్టతా శ్రుతిరా శ్ నూంతరం 

వీరహా వా వన జేవానాం యోఒగ్నిముద్యానసయ తె, ఆచార్వాయ 
ఛా 

9 అ ఇ అ s Sn = 2 జల గప జో వీ యం ధనమాహృత్య పృజాతంతేుం మావ్యవ చ్చెత్చ - నావు త్రిన్య 

_స్తతి తత్పర్వే వళ వోవిదు*8 త్యేవమూచ్యా. తథా 'యేచేమేఒ 
ల వవఐతుర పాస కా యే వుురవవరంతం చని ఎరా ర ఏడ్ ధ్ధ్ తవంత్యుపా టై తపళ్ళ్థబ్దై య్ వావ సంత్వర వ్ ప్రతి 

చ చెవయానోవబేన్ నా శ్రోమాంతరోపదేశః, సందిగ్ధం చాకో మాంత 
రాఫీఛానం “తపషవవ దిషతీయకి వ్ర ల్యే నమాదిషు, తథా “ఏత మేన ప్ర 
జ్నో లోకమిచ్చంతః వ, న జంతిితి లోకసం స్తవోఒయం స పారి 

(క్తి 
wry 

'వొాజ్నువిధి, నను బహచరషాదేన వవ వేదితి విషవమిపం వత ర్రైజ్యవిథి.. నను బ్రహ్మచ ర్యాదెవ ప్రవ్ర బెదితి విస్పష్ట్ర శతి 
జం వారి వ్రాజ్యవిఛానం జాబాలానామ్ు. సత్య మేవ మేతత్ , అన 
య్ వేత్య త్యతాం శ్రుతిమయం విచార ఇతి ద్రష్టవ్యమ్. 

సూ, అను సాయం బాదరాయణ 

స్సామ్యుళు అః. ౧౯౩ 
షో 

అను సష్టైాయమా ళ్ళమాంతరం జాదరాయణ ఆచార్యో మన్య తే, 

ఇర యి బె శ్రవణాత్. అగ్ని హో, త్రాదినాం చావ శా ను సాయత్యా_త్తది(రో 

స్తుతివరత్వవల్ వాక్యాంతరస్యావి స్తుతివరశ్వమి త్యాహా-_ళథాయే చేతి. కథా చ 
ఛందో గాస్తు చేవయానం వంథ్రానం శంనంతి “యే చే మే2-రణ్యే శ్రస్ధాతవ ఇత్యు పొన లే 

"లేఒర్చిషమబిసంభవంతీ తి వాక్య శేషా దిత్యర్థ$, సృ-౦ధశబ్ద స్యా శ మే అరూఢత్వా 
గ అ బ్య | రస్ aad Jn శే 

చ్చాత్ర నాత్ర మవిథింత్యావా... సందిగ్ధం చేతి, తర్హి వవ జంతీత్యా శ మవిధిర్రిక్యత 
ఆఅవా==క శ్రైతమితి, అత లోకే మహాయాన్. యదర్శ మశ క్వాం (స్మృవృజ్యామవి కుర్వం 
రీతి న్తులిః, వర్తమానావడేశాది శ్యర్థ 8, నంప్కతి వూర్వవపతమాతీవ్య ఇయం శ్రుతి 
ర్నా స్టీతి కృత్వా చింక్యత ఇత్యాహా == నన్న్టి త్యాది నా, 

౧౯. సంధ్యకు తావిఠ రా శ్రమా॥ (శ్రుత్యంతరవిహి= తా అనూద్యం తే వీత 
ద్వాక్యాను వాద్య త్వాల్ గార్హస్థ స్రవదెతి సద్ధాంకయ తి. అనుష్భయమితి. అనువాదన్య 

ద్వానన్నపష్కభానం యళ శృమమపపదతి హి యస్తాల్ 
ఇతి ఫ్రొర్వః వత్సః 

న దాట 

ర్ మాం ల _ ఇ కణాన్నా సీ యజ శ్రీశ్చ్ను 



979 రత్న ప్ర భాభూపి. తే, శాంకర,బ్రహసూ త, భాజే [అ వి, 

థాదనధికృ తాను స్టేయమా శ్రోమాంతరమితీమాం వుతిం నిరాకరోతి 

గార_ స్వవదేెణా శమాంతరష పషనిచ్చ తా చ్రతివ తృవరగ్షమితి మన్య వాథలొ ల్ ట్రై 
మానః, కుత్క, సామ్య శ్రుతేః సమానా పా గార స్ట్ఫైనా శో మాంత 

| హాొథిసే 
a 2 రి రజో 5 My లాగార న్యా రస్య పరామర్శ శు శం తిర్ద ర్లృకొన్టిలే తయో ధర్మస్క_౦ థాః ఇ త్యాబ వె" 

దేవ కషంతరవిహిత మేవ -గార_స్షం వ సం, ఏవదూః య థేహ (క్రత్యంతరవిహిత యు గూటి రామృస్థ్రం, ఏవమ్ శ్ర 

మాంతరమపీతి పృతప_త్తేవం, య థాచ Cus షొ _ష్టయోరెన 

నివీత పాచినావీతయోాః పరామళ ఉపవీతవిధిషరే వాేేష, తసాతు ల 

జినో లోక మిచ్చంతః ప్ప వ్రజంతిత్యస వెదానువచనాడి భిస్సమ భీ వ్యా 

వారః “యె చమ౭ర క్యా శ్రీద్ధాతేవ కతు పాస లె ఇత్వస్య సంచాగ్ని 

విద్యయా. యత్తూ కం 'తపవవ ఏ6 
tC 

ధానం సందిద్ధమిల్కా చైపదొ పు నిశ్చయ కారణస? నాతి “తో 

యవ గక వ్ గుహైగమావ యథా వేలి, 'నిపీతం మనుష్యాణాం ప్రాచినా 

యా 

men ఇఒ వ శ =. లామా! ఇ సన్ను విభేయ లక్యర్ణ$. వాక్యాంకశే౭.పి సామ్యశ్రుతిమాహ--యే .. చేతి, 
చం, 6 అ స్ ర | నళ (| అ చానా ఇక ETO అ అద్య నే ఇర 7 ఆగు త "ర నప్పస్థో ద్ర విషయ పంచాగ్న విద్య రూ రు నకు స్థన్య సహా” కృత షత 

కు జ్ ర ఫలాశ 1 pal ఇ. 7 చ్చ జాగ కదషి వి థెయమిత్యర్త 8. శుత్యతి, తా వ్రనృథానువపత్తా స్క-ంధశబ్దస్యా శ్రమ వరత్వ 

శ్చ ఇ తస్యహ---యిత్తూ కృమి త్యాదినా. ఉక్పత్తిఫిన్నా ఇతియజేత ఆధ్యేశవ్యం 

కద్యాదెతి వృశగుత్చ న్నా ఇత్యర్థః 

సీధాంత ను 
లు ఆం చా 

పారి వాజ్భవమను సాయం భగవా న్భాదరాయణోే మన్న లే కుత $, సామ్యశ్యు లె; 

“త్రయో థర స్కంధ క్ర ఇత్యాది శ్రుత " ఇళ రాశమాణాం శ్రుక్యంశరవిహి తా నాం 

వతద్వా౩ఇగృనువాదృ 7 ర్హ్ల స్ట్రైన సామ్య శ్ర ఐణాద్ తృర్థఓ కళ శబ్చాశ్తమచతుష్టయాను 



ల 
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| శ న ల భూయాంనో ధరా ఉత్ప త్తిఖిన్నాస్పంతొ ఒన్య త్రై శ్రోమసంబంథాత్ 

కంతి. తత్ర యజ్ఞాదిలింగో గృహస్థాక్రైమ 

వో థర స్క_ంధథో నిరిష్ట, బ్రవ్వాచార్తే న స్పష్ట్ర ఆ శ్రమని క. తవ 

వ్రత్యపి కొ౭న్వ స్త నవ వ వథానాదా శ్రమాద్ధర్యస్క.ంథో ఓభ్యు పగ మ్యెత 

“యు చేమేఒరణ్ను ణా బ్రతి "వారణ్యలింగాల్ శ్రవ్రాతవోఖభ్యామానశ్రైమ 

ప గ తపాన ఆము చే? వరనువమేయవ వ గృహాత్ః తస్తాత్ప (9 నముర్ళ౬స్యను యమా శ్ర మూంతరమ్ 

సూ, విధిర్వా ధారణవత్ . ౨౦. 

విధ ర యమా శ శో మాంతరస్షి న పరా నుర్శమార్ర్ మ. నను 

విధి త్యాభ్యుపగ మె సకవాష్యతా ప్రతీ తొరువరు ఎ భత ప్ర వ తీయలే చాలి 

క యాక్య నాం పుణ్యలోక ఫలా స్త యో థర్మస్క_0 థాః చట వసంస్థతాత్న 

మృతత్యస లేతి. సత్వ మేవ మేతత్ , సతమ వ్వే తా మేక వాక్యతావ, తితిం 
జ వరిత్యజ్వ వి ల వా భ్యువగంతవ్యః, అవూగర్వ త్య్వాద్విధ్యంతర న్వాదర్శ 

నాద్విస్పప్టా చ్చాళ మాంతర పత్యయాద్దుణవాదకల్పన మైక వాక్యుత్వ 

౨౦౨ స్కంధ శ్రులేరను వ దకత్వమంగీకృత్య విధ్యంతరకల్ప నేన ఆశ్ళమా అను 

ష్టయా ఇత్యుక్తం ఇదానీం విధిత్వం తస్యా ఏవ కల్ప నం లాఘవాదిత్యాహ---విథి 

శ్వేత. యావజ్జీవా దిశ్రు తేరవిర క్షవివయ'క్యాన్న లాఘవబాధకత్వమితి భావు. అల్ప 
ఫల ్వేశార్రవ త త యసిందయా బ్రహన సంస్థ త" స్తుతిపర మేక మిదం వాక్యం ఛాతె 

కత్రా శృ మనిధిచతుస్తయమయు క్షమితి శంక తే నన్వితి. అశ్యమాణాం విధ్యంతర 
భా ప్ప న్టభ" వాల్ అనువాదొాయోగాజ్ స్పతిలమీణాదోషపాచ్చ వరం విస్పష్టా శ మవిధీ 

భేదకల్పనం ఆసూరి తాకి న్యాలా సక మి త్యాదినా. (వ్ర లీతైక వాక్యత్వ భంగేన 

వాజేన ద్రిహ్మసంష్థా స్తుతివరాద 

ఏర హత్యాది శ్రుతివిరో ధ్ర, తస్యా క్. 

గ క్ 5 
ల 

త్ర / తీయమానా అశ మాక సిద ద్గ సంతి. నచ 

నావగ్యు ్ న సచా్భననోద్యుక హి తాగ్ని విష 
య త్వాదితి ఫలికార్థః 

9 To న్నే - గ ఆఅల్బ నాన న్య ఆమ కాం విధిశేవ, నానునాద9 న వానేశా శమవిధా నే 
వాక్ ల్ “వానా జా , ఖల స్ వక్క శవ స్యావితి సె రపృతమ్ అవ? పక్వెనా శ శ మ'ణాం విభేశవాప పశ్యక తేన 

III ధక బ్ శ ల్ SW జ re వాజి ఎ క్యళాడు నష్ట తాల వ్ క్య లవ తళ వవ్యవు ర్వార్థది భణ దహాంతళే?ః 



Q 

యోజనానువవ_ల్తెః, ఛారణవతి, యథా “అథ 

న్నను ద్ర ద వేదువరి హి టే సే నభో భార రుుతొత్య త్ర ఆ సమస్యథా భార 

ణేనె ఇవాకషతా స తీకౌ ఎంయతవవ రి ష్ ర ఈ 

974 రత్న ప్ర భాభూపి తే, శాంకర బ్రహ్వనూత్రభామ్యే [అ. ౩. 

య్యా 
co 

తథా చో కం శషలతే వి డో స 
మ్ J బు 

స్తం 
GA 

రబ్ 

లి 
—0 

ర ఈం థి 

వాపా శ్ర మపరామర్శ శు ర్విధి ౩ వతి కల సితే 

స 

దారి సరావ మర్శ 

ఏబాయమా గ్రోమూాంతీ ఠాణా ౦0 తచాపి తా - తాసక్సం స్తవసి 

విశేహేదనా శ శ్రమిత్యానువవ తశ యః క ల్చిచ్చతు ర్య, మెషు బహ 

సంస్థా ఛవిమ్యతి. అభ న వరామృష్ట్ర స్తతః పరిశిమ్యనూణః పరి వాడేవ 

Tene దృష్టాంతమాహ--- ధారణవపితి, మహాపితృయ కే చే 

గుచి (వృకీ వ్హం హవిరాహవసీయం వృతి యరా సీయతే తబా శన్వ 

స్తాక్సమిధం ధారయన్నను ద్ర వేదితి విహిశాధో ధారణస్తావకతయా ఉపరిహీత్యనై ప్రక 

వాక్యత్వసంభ వేపి ఇవే హోమె గండ "వరి సమి ధరలో విధిశే చాప్రూర్యత్వాదితి 

వాక భేద నగతీయాభ్యాయే చె మన్యాాభా చ్నేళో క అఇత్వరు, వవం చళతా్యర ఆ శ్రమౌ శ్రి భేద స్తృతియా ధ్యాయే శై నాళ్ళబో క్ష ఇక్యర్ణు వ 
[ల చ fr ue స్యా మ వక విధీయంత ఇతే వత్ ఉక్తః సంవ, ఆరె శ మత్త యాను నుువాదెన పారిన్రాజ్య మేక మేవ 

విధీయత ఇతి పమొంశరమాహ-యదాపేత్యాదినా.. బపహూసంస్పతొవిధా కథం పారి 

> టొ నక = _ 

a జర న ; రాం సో గ కక ద ఉక జ్ చకతుష్టయస్య ప్రై తృేగ్నిర్చీజోఒయం విచార ఇళ వ్రశంక్య తచ్వాశ్వే పరివ్రాజకకః వరా 

అధగ్యా మి ఆక వవ. ౪ బా క యంంన లక్ మృుష్లో న పెతి సందిహ్య ఆజ్యె స్రూర్వవకు ప్రా ప్టిమ హు యది వలి. నన్వనా శ 

యో జనం డై మే అచు ల షి న్ | మేవ టబనవ్మాస ంస్థః కిం న స్యాదత ఆఅహ---అనా శామ్ ఆతి. ఆనా శ్రమో నతి 

ష్టేతేలి నిషేధాదితి భావః ద్వితీయే సిద్రాంత ప్రాష్తిమా నా అథేతి. ఏవం వరా 

ఛారణవళల్ “ఆ ధస్తాళ్స మిధం ధారయన్నను ద్ర, వెదు వరి హీ దేవేభ్యో భారయతశిి” 

ఇత్యత, నుద్దండాదధస్తాత్. సమిస్ధైారణవి ధ్యేక వాక్య తావ్ర తతా వప్యుపరె ఛారణస్యా 

పూర్వ ళ్వా చేక వాక్య తాభంగన విధిర్యథా కల్పిక్కు తఖేహాపీత్యర్థ; వస్తుతస్తు ఆసీ 

న్వాళ్యే పారవ్రాజణ్యమె వ విఢథీయలే, ఆశ్రమ,క్ర తృయమనూ ద్భానిళ్య ఫల క్వేన కన్ని ందయా 
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రూక్యభ్యుపగ మె చా శ్ర మమా త్యాదమృతత( 

సంగ ప్రతి, అ నొచ్వ తే__ బ హసంస్థ పితి హీ బ హుణ స _్పిరనన్య 
సాకి 

వ్యాపార తారూపం తన్ని స్థతమభ ఫిఫీయ లే తచ్చ త యాణామా క్ 

మాణాం న సంభవతి స్వా శ్ర మవిహితక ర్థాననుష్టా సె వ తగవాయ 
త్రి అ ye 

న్ రై జ 3 క్ష న వ నో ఇ వనణాతీ పరి వ్యాజకస సతుస సర్యకర్మసన్నా ష్టిసౌతి త చాయో న 

సంభవతగననుహోననిమి | నొవుదమూదినసు తపియో ధవో బ హనంస 
౧ -5 = HOG థి 

తాయా ఉపోద్భలకో న విరోధీ. బ బృహానిస్టత్వ మేవ హీ తస్వ శమద 

మాద్వ్యుప సబ్బంహితం స్వా న మవిహీతం కర, యజాదీని చేతనేషూం: 
ధా ద్ర 

న్ సె జి క వష రంల జడ 
తద్య్యతి కమ చ తస పృతెష్టి యః, తఇాచ న్నాను బ్రా వో 

బవాో బీ వవఃవనో హి బవాో తాని వా ఏతాొన్యన రాణ్ తపాగ్ పీ 
J కో 

టం ద న్ “దం జావను9ి తానా నా ఈష న్యాస ఏవాత్వ చయ శ వెడాఎత విజానను వళి స్రాస్పన్నా్ట్న 
ళా 

యో గాద్యత యళ్ముద్ధసత్వా ఇత్యాద్యా శు తపః. స్ఫృత యశ్చ 

ఇ 

( 

లై ల హ్రీ 
న జో హో 3 ధర్ కాం ల? కన జర 

తద్భుద్ధయ_స్త స్తదాత్మన _స్పన్ని ఖా  స్తత్పరాయణాః అల వైద్యా! బృహ 

సంస్త; గానం వ కసాతురి వాజకసా్మ శమ తొద సంస్థస్వ క రంభ ౦ ద ఇయంతి కస్మాత్సారి వ్రజ మ నూ, త్త 

మృతత్య ప్రా పాశ ప ప్పర్ణా నాన్యాక్య ప్ప వ సగ వ తెహోఒపీ దోషో నానతరతి 
ట్ల 

కథాపి మూగగా త్త మేవోపస్థావయతి, MI యౌగ ౩ -ర్థాసమ వాయా 

వయం య్ మూనమావ లేథా వతి, న్యాసస్ఫ వ్యాన షన. ,బెహేవిన్నతె, 
SE 

హాతుమాసబ వో కొని, హిరణ్యగర్యో హీ పీ వర ఇతి సిద్ధం అతో బ్రహ్మ త్వేన 

ప్పతస్ప న్నా న్ససః వర వీవేతి స్తుత్వా కర్తాణి నందలి ళల తత్ర న్యాన ఏవ 

7ాన ద్వారా మోచక త్వ్వాదధిక ఇక్యర్థః కద్చుద్ధ యో బవాచితాః, తదా తానో 
షా సారే వి 

జహా స్వరూ పా; తన్నిస్థాః శృ శ వణాదివరా3 తక్చరాయణాః బవహా పేవృవ$. నిహై. 
(J అ rT) 

ర అ బ్యా అగ గా వాం క్ శా స్ 
మా ఇతి యావత్ . విపం బ్రన్గాస సంస్థ క బ్దన్మ బున యన శ్రోమువా త్వాదమృతత్వ 

కామ! తమాశ్యమమనుతి స్టేదితి విధిః వ పరిణమ్యు లే అతో న జ్ఞానానర్లక్సదోష ఇత్యుప 
న్ లి ఇ“ ొథ్లి 

స త నం వ అం చ్సిచ్లే సంహారతి._శస్తేదితి, సం వృతి కృ త్వ్వాచిం ల ముద్హాటయిలి.-అన య్ మతిం శిష్య 

అ 0 జ ర Ww A తాం అనా ‘ బ్రవ్యానంస్థ ఇశ్యస్మిన్ పరే న వాక్య భేదః. తస్తాత్సర్వకర వరి త్యాగలక్షణస్య పారి 
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తదేనం పరాము శే వీత రేపోమా, శోమాణాంపారి వాజ్యం తావద్చ్రహూ 
సంస్థ తాలవత ణం లభ్యత ఏవ. అన మే కైన జాబాల శ్ తిమాకోమాం 
తరవి భాయినీమయమా చా ర్యేణ విచారః వువళి కో, విద్భాత ఏవ 

చ స నూంతరవిధిశ్రత ప వత్వమా ' (బహాచర్యం సమావ్య గ్భహీ 

భవేత్ గృహీ భూ త్యా వనీ భవేత్ వనీ భూత్యా ప్రవ్ర, చేత. యదివే 
తర థా బ్రహాచర్యాబెవ సవ్య జేతి గృహోడా వనజ తి న చేయం 

శ్ర తిరనధికృత విషయా శక్యా వ కుం ఆవిశేన శ్రావణాత్ వృథగ్విథా 
నాఇచ్చానధికృ తొానామ్,. “ఆథ పున రేవ వతీవాషవతీ వా స్నాతకో 

వాఒస్నాతకో వా ఊత్సనా సన్నేరన న్న్న రజ త్యాదిస ద్ర హూజ్ఞనపరి 
నాశౌంగ త్వాచ్చ పారి బాజ్యుస్ట నానధిక కృత విష షయత(ం, తచ్చ దర్శ 
యతి “ఆభ వరి వ్రాడ్వివర్ష వాసాముండోఒవరి గృహాశ్ళుచి ర, ద్రగేహీ CEN 
ఇతో బహభూయాయ భవతోతి. తవ్యాత్చిర్థా ఊర (రే తన ఆశ్సమా 
స్పెద్ధం చోర్ష ర్ల ష్టలెతస్సువి థానాడిషద్యా యాస్సా ఏత ౦త్ర్య్వృమితి. 

ద్రతి ద్వితయాధికరణమ్. 

ల 

బుద్ధివైశ ద్యార్థం స్కంధశ్రుతిమాదాయ చింతా కృతేతి భావః. యవి వేతరళ్లేతి. 
యు ప్యచర్యే స్ట్ సితవై స్రావ పూర్వకృతనుకృతవం పా కాల్ వె రాగం యది న్యాదిక్యర్థ 5. 

యదుక్తం ఫుర్యానథికృ శాంభారినిషయన నాన్న లస ఇతి తన్నే ఇశావా_న వతి. 
సామాన్య శ్రులేస్సంకో వే "ఊపాళత్వభావాదితి భావః * వృథగితి. సన్నా్యానస్యేతి శేషః. 
చ,తీ సోదానాది పద ప్రతవాక గురుకులాన్ని వృ త్తిరూవస్నానానంతరం అకృత 

గార్తస్ట్యోగురు నే సేపే స్నాకకః. ఉక్స న్నా న్ని ర్వెభుర; అగ్భుహీ తాన్ని రనగ్ని కక 

(వ్యవ, చేది! ఖ్యన్వయ$;, నకలాం గా నామెవ కథంచిత్క ర్య జ్యాధిక్ళృ తానాంం నన్నా వసో 

యుక్త; వికబాం7గా నామంధాదీనాం న జ్జ థానే సబ స్యా సెచ_ధి కార ఇ త్యాహ- 

బ్రయేతి. దృష్టి సూళనంచార, శృ వణాపికం వినా జ్ఞైనానుక్ప ల్తే? 'శరీరం మే విచర ణం 
జివ Es మధును క్తమా, కర్ణ౭భ్యాం భూ వృిశ్తున మిత్యంగసాకల్యప్రార్థ నాలింగాచ్చ 

దక్షు 

gn] 

ప గక, - క చ షం by యానాం త నాంధవంగుబధిరాడనామధి కార ఇక్సకఏ.కవ్చేతి. పౌాషివఐ జ్ఞాన బ హజానాంగక(ం 
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సూ, స్తుతిమూ త్ర ముపాదానాదితి పన్నా 
శ 

పూర్ణత్యాత్ . ౨౧. 

“స వష రపానాం రసతముః వరమః పరార్ధిగ్ట౬ప్ట్రమో యదుద్దీథః 

ఇయ మేవగ్తన్నిస్పామాయం వాన లోక ఏపోఒగ్ని శ్చితః తదిద మేవోక్ట 

మియ మేవ పృథివీ? (భాం-ట ఇల్వెనం జాతీయశాః శ్రుతయః కిముద్దీ 

మయం వ వ్ వరద «2 జ అ ఇ 

థాది స్తుత్వర్దా ఆహో సదు పాసనవిధ్యర్థా పత్వస్మక సంశ యె స్తుత్యర్థా 

తి యు క్తమ్. ఉద్దీథాదీని కర్యాంగాన్యుపాదాయ శృవణాత్ , యథా 

“పయ మేవ జుహూరాదితను కార సన్న [ని లోక ఆహావనీయకి పత్యా 

క్యా ఎ జరి అ 5 ణా వ) స - గై బ్యా సయ్య న్ మ 

ద్వా జువ్మాది స్తుతక్యర్ధా సద్యవితిచే న్న తా వహ. న సుతిమా త మాసాం 

శ్రుతినాం వయోజనం యుక్తం, అవూరక్వత్యాత్ , విధ్యర్థ తాయాం 

కం 
భాతి 3 _ 

౨చి. 'స్తుతిమా తృముపౌదానాదితి చేన్నా ఫూర్వత్వాజ్ " భూతవృథివృబోపథి 

పురుషవాగ్భ = సృ మాం సప్తానాం రసానాం సారత మో ఒప్టమ ఊద్రథావయవ 

కీంకార$. వరమ? పరమాత వ లీక తాల్ పరస్య బపాణోజరం స్తానం తదర ల్ర్ల్రి 
పారే లీ టో థ థి యేక 

వరార్ద ఇత్యర్థః. అను శ్రుతిషమ అంగో పాదా నాదపూ ర్వార్భ త్వాచ్చ నంశయ మూహాం 

ఆట్ అత కం గా ఇ ద హయ కిమితి, యథాగిను ష్టేయ గార్జస్థ్యసామ్యశ్రు ₹౩ పారిన్రాజ్యస్యానుసేయత్వం  తద్వ 

దాసాంశ్రుతీనాం జుహ్వాదిస్తుతి శ్రుతి సామ్యాల్ న్వుతిత్వమితి సూర్వవకయ తిస్తుక్యర్థా 

ఇతి, జుసూూరియ మేవ వృథివీతి స్తూయ లే చయనస్థకూర్మ ఆదిత్య ఇతి స్తుతిః; ఆవహావ 

సీయః స్వర్షలోక ఇతి స్తుతిః కథోద్రీథాదీశాం రసమ త్వాదిగుణైస్తు తిరి త్యర్థ?, స్తుతి 

లక్షణాతోవరం విధికల్పనం, అనుషస్టానఫలలాఖ "దితి సిద్దాంతయతి. న న్తుతీతి. ప్రార 

ఫూర్వం యథా అను స్టేయా శ మసామ్య శ్ర ₹౩ పారివాజ్యస్యాను స్యాయత్వం 

(వతిష్టాపితమ్, కద్వల్ 'ఇయమేవ జుహూరాదిత్యః' ఇ త్యాదికర్థాంగస్తుత్యా రసక 

మత్యాది వాక్యస్య సామ్యాల్ న్తుతిమాక్రత్వమితి దృష్టాంతనంగ ల్యేదమాహ--- 

అతత, ఫూర్వవమ్నే కర్గాం గాశ్సిత్ పా_స్తినామ్ అనుష్టా నాసిద్ది9, సీద్ధాంశే 
(యు 

ల్ఫిద్ధిరతి ఫల చేదః. ఉద్దీవాద్యు పొ స్తీషు శ్ర్యూయ అస ఏవ రసానాం రనతమ; 

వరమః ఇత్యాది. తద్వాక్యం కిం కరాంగోద్దీఢస్తుతిమాతృమ్ ఉతోద్దీథో పాస్తా గుణ 

విధాయకమితి విశయే, రసతమత్వాదివాక్యం నర్వమపి కఠాంగో ద్రథన్తుతిమా తమ్, 
లా బాశ ౧ ౨ టం 

కుక కి కరాంగోద్ద థాద్యు పా దానశ్ర వణాదితి చేదితి వూర్వః పకక. సిధ్ధాంతస్తున 
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హ్యా వూర్యో౭ర్లో విహితో భవతి స్తుత్యర్థ తాయాంం త్యానర్ధక్య మేవ 

సార్టిత్ , విధాయకస్య ఏ లా క బ్బస్వ వాక్య ఇవ ఫౌవం వృతవద్యమానా 

స్తుతరువయుజ్యత ఇత్ఫు_క్ట కం విధినా త్వేక వాక్య త్వాత్ స్తుత్వ రన 

విధినాం స్యు రిత్య త్ర త్ర (మామాంసాయాం) ప ద్రదెశాంతరవిహి తౌనాం 

తూద్దీ ఖాదీ నామియం య్ దశాంతరవరిణా స్తులీ క్వాక్యశేషభావమప్రతి 

పద్యమానాఒనర్థి కై వ న్యాత్ “వయమేవ జువారా పారా” రిత్యాది తు విధి 

సన్ని భావెవామ్నా తమితి వైషమ్యమ్. త వ్యాద్విధ్యర్థా ఏనైనం జాతీ 

య కా; శ్రుతయః. 

సూ, భావళ బ్లాచ్చు. ౨౨ 

“ఉద్రేథధముపానిత సామోపానీత (ధాం- -ఉ) అవాముక్టమనీ తీ 
విద్యా దళ స్వాదయళ్స్చ విస్పళ్టైవిధిళ భాక్నూ, 'యంతే లేచ స్తుతిమా త్ర _ 
చ యోజనతాయాం వ్యాహ స్యె రక తథాచన నాష్ట్రాయవిదాం స్త సరణం 

కురా ర్వాత క్రి కి యత క _రృనం వత్సాడితి ప ంచవమమ్, వతత్స్యాత్సర్య 
Ca] 

వయ్నే అననుహైనం ఫలం సిర్ధాం తేశ్వనుష్థానం ఫలమితి మంళవ్యం. స్తావక ల్వెనార్థ 
వత్త్వంకింన స్యాదిళ్యత అహ-_-విధాయక స్యేతి, యు క్తమియమేవ జాహరారి త్యాది 
శ్రుతీనాం ఫలవజ్జువదివిధి ప్ర కరణస్థకయా స్తావక ల్వే వార్థ వక్త ఏం రన సకమాదిశృుతీనాం 

తు (క్రగవంగవిధ్మివ కరణస్థ త్వాభా వాల్ ఫలవదఫూ క్ట పా స్తివి ధాయకత్వ మేవ యుక్తం 
క,లేవంతర శ్రుతివదితి భవః 

౨౨౨ కిం చాత, విధిః కల్పతే ఇతి కళా చింకరాా క్షం వస్సుతన్త న 

కల్ప సః సత్వాది త్యావా_భా వేతి. న మైవము పాన నావిధిస్తావకత్వం రనకమాది గి 
నుతీనామితి సార్మపృతం. వి నృ పేట్ తవిషయార్చక్రత్వసంళ వే నుతిలతణా2ఒ యాగా 

మి జర షై దివి "పాద వారూ రానా జ్య ల ర్స్ దితి భావః, చేవో మర ష్టం కుర్హ్భాదిత ర్రార్డనాదావపి. లిజ ది వయోగాదుపాసీ లే 

త్నాాది శభై*నాం కథం విధివరత్వనిశ్చయ ఇళ్యత అహా కథా చెతి, వీకత్ లిచా 
ద ల నే అ ఆ అము ద వస్ న గ్ర అ ద్కం చేచేవు ఉత్స క్షత; సంక సయ ము సిష్టసాధన త్వౌఖ్యవి ఢార్హ త్ ణం క్టైవకం 

నుతి ఎ ఆప్ గైరాహణాయక ( TET కాం, నులి మాత్రమ్, ఆపితు గుణవిధాయకం కుత ఆఅవూర్వళ్వాత్ కరాంగో దీథాద్యు పా 
ర్ Va జ్ స్ చల్లా ఇహ వార ఆగ జ కాం * స్తునాం రజక మతాషదిగణానాం చ మానాంకరా బాస్పత్వాదిత్యర్థః ఎవ కృక వీవ 

వధినంభచే ద్ర కరణాంకరోద్దిశాదిస్తరిం తలా కల్పనను య తర. మతి భావః, 
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'సెచెషు నియతం విధిలతుణిమితి లి జాద్యర్హో విధికితి మన్యమానా 
గ రా జల య జో రీ ఇల వామ ౦లే ( అ జన _స్పవవం స్మరంతి. త్రకప్రశ రణం చ సలాని చావక ఆవయితావా 

వై కామానాం భవతి వవ | వ్యావ కామాంగాన నే సస ప్టై పే కల్పంలే వో వ 
1. 

స్యాదుపపదాది బాధ శేత్వశ్యార్ధవరమికృర్ణం. శదిదమావా= లిడొదీతి, న చ శే 

వంచమమిత్సు శః వంచవదానా మేవ విధిల పీణక్వం నో పాసీ తేత్యాదీనామితి శ్రమ 

తవ్యం. కి శీియాసామాన్యచాచినాం కృ్చభవ్షస్తి సీ నాముదావారకోన సర్వ ధాతూవర క్ష కరడా 

దీనాం విధిలకుల ఇక్వస్థ వివక్షీత తాత్చం చమపదము-కా పీ క్షయూా క్ల కవూరణార్థం 

'మృత్యుర్ణా వతి వంచమి ఇతి వత్ * యద్యసి 'శుకృల్ కరణి ఇతి ఛాతోచశేవకరణ 

శప్టకఖావనాఖ్య కృయాసామాన్యవాచిత్వం నేశర యోర్థాతోోః “భూ సత్తాయాం 

అసఘువీ త్యర్ధాంతరో శై, తథాపి జనాఖ్యఛ వనస్య కళ్ళలస్యా స్రీళ్వస్య చ ప్రయోజ్య 

నిష్టన్య ప్రయోజకవ "స్ప పాఠరాత్త క భావనాచ్యా వ్రతా త్తయో; శ్రీయాసామాన్య 

వాచిత్వవ్యవహార 3, త కుర్చాపితి చ కృక్యర్థభ" వచనా ఆఖ్యా కెనానూద్య శే, 

యథా ద్వావితి వ్రయోగే మ్రల త్యర్థి* విషిత షం (వృత్య్ళయేనానూద్య తే తద్వళ్ 

లిచాచ “స్యా ఆదరం క కూ కు తయా ఆక్షీష్యత ఇతి 

యాక్టా ట్యాన్ క రాత, బ్రభశ్వమన్చ Mey నకం కా. ఖావనో 

దావృశా, అఆఖ్యాతానాం  కర్టది కారే శ కక్ష నభ వా "ల్ క్ర _రృ్భకర్యణోరాసేవ నవతి 

మోూమాంగకమతం క ర్రవ్యమితి తవ్య ప యు వత్భయేన కర్త  కారకముచ బైల "బ్ర త స్ర్యోవసర్థన 

కేన వకృత్యా ఛావనో శేతి భేదం, తథా డండ్ భే వేజ్ భూయేుత దండినా భవిశవ్య 

మిత్యుదాహ _రవ్యం. తథా స్యాల్ భూమే భవిశవ్యమి త్య స్తీధాతోరప్యుచాహరణం 

దృష్ట్రవ్యం (ఆ సైర్భ్చూరా చ 'జెశాల్ , ఉప అ, యోవరక కలిడాడిపిః నర్వ థాతూవరశ్ష క్ట 

భఖభావనాగ 'లేష్టసా ధనక్వరూపోో విధ్ధిరే ఏవోచ్య తే, ఛాతూనాం చృత్యయానాం 

కర్తాదికారకాణాం చ ఛేదే౭కి ధి భేద నా స్తీతి జ్లావ 

శయం దర్శితమితి సర్వమవదాశం. వీవం సూల్రే భావో ఏధిరితి వ్యాఖ్యాయ చ 

శబ్దః ఫలమీతి వ్యాచ సేనాపతి పృకరణం మే. వ్ష బుత్విగుపాసక8_ తామా 
న =) Ee సకలం ద a శ్ర గానన్య-= గా నేన ఫలసం పౌదనస ఈ సమర్థ ఇశ్యర్థ?. నవమంగా కి తవి ద్యా ఆఫీ 

కిం చేల 

కిం చ 'ఉద్దీథముపాసీతి 'సామోపాసీతి ఇశ్యాదివిధిశభ్రాల్ గుణవిధాయక 

మిథం వాక్యమిత్యర్థఃః 
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LL కాసి మ లో కా ఊన్థాషశ్చావృత శ్చె త్యెవమాదీని. తస్తాదప్వుపాసనవి థానా ర 

ఉద్రథాది శు తయః 

ప్రతి తృతయాధికరణమ్. 

సూ. వారిపై వార్ష ఇతిచన్న ఏ శపితత్యాల . ౨2. 

అతు ఘా యాజ్ఞ వ లృ_స్టస్వై చ్వెభా ర్య బభూవతుః మైలేయీా 

చ కాత్యాయనీ చ పృతర్దనో హ వై వైవోదానీరింద్రసన్య ప్రియం 

ఛా మోపజ గామ. జూన శ్ర తిక పా ర్రాయణక్భద్థదేయో బవుుఎుదా 

యోాబ వా పాక క్ట అనే క్యేవమాడిదు "సదాంతపవరఠి తేపోషఖ్యా నేషం సం 

శయ, కిమిమాని పారిష్ణవ ప్రయో గాక్టాని ఆహోన్వీత్ సన్ని హితవి 

ద్యాప్రతివ _త్త్వన్టైనితి పారిప్ట వాక్టా ఇమా ఆఖ్యాన శు, శ్ఫుతయః, ఆఖ్యా 

నసామాన్యా దాఖా్యాన ప్ర యో గస్యచ పారిష్టవే చోదితత్యాతి , 

స్వతంత్ర ఫలా$ కిము వ_క్షవ్యమనంగాత విద్యాయాః స్వాతంత్ర న్టమి త్యాత వి ద్యాన్వా 

తంత స్ర్రచింతాయామస్యాః పర్యవసానాత్ పొదసంగతి రో్ఫో ధ్యా. 

ఇతి కృతియాతకరాకు 

౨5వ. “పారిప వ్లవార్హై ఇతి చేన్న విశేషితతా(ల్ * అశ్వ మేభే పుత్రాదిపరి 

వృతాయ రాశే “హెరిస్టవమాచటీ కేశి వాసావిభా ఖ్యానకథ వాత క పారిక్షవ 

చవృయోసనో విహితః తథా చ వేదాంకస్థకథానామా ఖ్యానత్వసామా న్యాద్వి ద్యాసన్ని 

ఛానాచ్చ నంశయమాహ=కీమి తి. పూర్వం స్తుత్యపేతయా విధిర్హ్యాయాక. ఆను 

స్థానలాభాదికత్యు క్షం, తశ్హైవ కథ్రానాం వయోగశేష త్వేన న వి ద్యాస్తావకత్వం పారి 

భూర్వుం యథా రసకమ త్వా చేరుదైథా నాదిస్తుళ్యర్హ త్వా పేమీయో పాస్యవిషయ 

సమర్పక తస్య జ్యాయ_స్త్వమ్మ్ తథా ఆఖ్యాయికానామస్ ఏ ద్యాస్తుక్యర్భ తా పే క్షడమా 

పారిష్ట వశేషత్వసృ జాాయ స్త ష్షమస్తి సతి దృష్టాంకసంగ త్యేదమాహ--. 

పూర్వువ మ్ చ పసిష దెఖ్యాయికా నాం బారి పవ ప్రయోగ శేషత్వాత్ 

సవచ్యాయా3 ప్రాధా న్యాఫావేన పురుషార్థం లా తు తా 

కేదాంతేమ తక తత “అథ వా యాజ్ఞ 
గ గ ఇ 

నజ్యన్టిన్ట ద్వభాశ్యే బభూవతుః ఇత్యాద్యా ఆఖ్యాయినాః శ్రూయంశే, తాః 



992 _ _రర్నవ్రభాభూషిలే, శాంకరబ్రహానూత్రభామ్యే [అ. 8. 

తత్రళ్చ వీద్యొప్ర వ థాసత్యం 'వెదాంతొనాం న స్యాత్, మం శ్రైవత్స్య 

యోగ శహక్వాదితి వ్ తన్న. కసాత్ , వి షీత త్యాత్ . తథా హీ 

“పారిన్ల వమాచతీ. తే” తి హావ ప్రకృత్య “మను ర్వైవన్వతో రాజి తవ 

నూదీని కానిచిచేవాఖ్యానానే త్ శ్రే విస నస్యం వ్. ఆఖ్యానసామాన్యా 

చేతి సక్వగహా తీస్స్యాద నర్థక కమేవేదం విశషణం. భ వేతి తసాన్న 

పారిన వార్ధా ఏతా అఖ్యానక్రో, శు తయ 

సూ. తథా చైక కచాక్యతోపబంధా త్, ౨౪. 
అసతి చ పారిస్త వార్ల రత ఆఖాళి నానాం సన్నిహితవిద్యా (ప్ప పల్ 

పాదనోపరోగి కైన న్యాయా 

ర్ం 

స్ట; ఏకి వా వాక్యతొ వ వబంథాత్, తథా హీ 

వ్లవానుష్టానలాభాదితి ఫపూర్వవత$ కత 
య 

జ 3 ఎ Ft: క గా కష గ జ వ 9 =? న్య అద అధ త్యాసవితు రిత్యాదిమం ల, కన్య చిత్పదస్య (వృయోగనమ వే తార్ధతయా౬ శేషస్య 

“EA లమావా__ శత శ్చేతి. యథా “దేవస్య 

(సృయోగాంగ క్వం తథా వెదాంకస్థకథానాం వ, యోగశేష తే క చేకవాక్యతయా 

సర్వ వేదాం తానాం కర్ణ శేష త్వాన్న విద్యాప్రా ధాన్య మిక్యర్థ 8, కథ్రానాం గురుశిష్య 

సమాచార వ, దర్శ నేన బుద్ది సౌకర్య ద్వారా సన్నిహి తవ ద్యా శేషశ్వ సామ ర్ధ్యలిం గాన్న 

పౌరివ్లవార్భక్వమతోో విద్యాప్రాధాన్యమితి ఫలం మత్వా  సిద్ధాంతయ తి శశ్నే 
త్యాదినా. అఆశ్టమేథభే పృథమేఒవాని మనుర్వై్వవస్వత ఇతి కథాం బ్రూయాత్ 

ద్వితీయే=.హని యమో వైవస్వత ఇతి తృతీయేఒహని వరుణ ఆదిత్య ఇతి చ వాక్య 

శేషే కథానాం విశిప్యో క్త త్వ్వాదువ క్క మస్య సంకేోచవో యు క్ష ఇతి భావః 

౨౮ క్ట కరి కథాగాం వినియోగ ఇ త్యాశ ౦కు సన్ని ధానాద్విద్యాస్వి 

త్యాహ= కథా చేతి, పృరోచనం బీ తిజననం స్మ్వ, జావతిర్వ పాముదక్టి దత్ 

కిం పారిస్థవార్థాక, ఉత సన్ని హితవి ద్యాస్తుత్యర్థా ఇతి విశయు, పారిన్దవార్థా$; అశ్వ 

ధే పుత్రాదిపరివృ తాయ రా యన్నా నావిధకభాకథనం త త్పారిప్టవశ చ్లేనోచ్య తే, 
| ర 0 చే అభ నా ల త. జడ గ్గ ఏవ ఆమ బ్రయన్ ఇతి దితి ఫూర్వః వక్షః. సిద్ధాంతస్తు న పారిస్థ వార్థా, 

తక విశేషితళ్వాల్ పారిష్టపమాచతీ శ” ఇత్యుప,కృమ్య “మనునై సనన్వతో రాజా” 

ఎత్యాదివాక్యశేషే కాసాంచిదేవాఖ్యాయికానాం. పారిన్షవశేష ల్వేన విశేషికత్వా 
దిత్యర్ల 8. 

థి 
నను కర్ణి కమర ఇమా ఆహఖ్యాయికా ఇజణా్యాశంక్ష్ళ సన్ని ఢిబలా ద్వి ద్యార్థా 

ఇతెవఏహవాా 



పా. ర.] అగ్నీ ంభనాద్యధికరణమ్. ౫. సూ. ౨౫. 098 

తత్ర తత్ర సన్ని హితాఖీర్వి ద్యాభి రేక వాక్య తొ దృశ్యతే ప్ర రోచనో 

సమొంగాత్ వృతివ త్తిసౌకరో్యోవ యోగాచ్చ, మైలేయీ బ్రాహణే 
తా ఆ షవ్న” దష Q తావతి “ఆకా వా అరే దృష్టవ్భి ఇత్యాద్యయా విద్యమైక వాక్య తా 
తనన క ర థ్ 3 ది జ 0 x Kn స్య దృశ్యోతు ప్రాతర్టనేవి “ప్రాణో ఒన్మి ప్రజాతి క్యాద్యయా 
“జాన శ్రుతి” రితం తాలి “వాయుర్యావ సంవర్షః ఇ త్యాద్య యా. 

వపామువకి వి దిల్నేవమాదీనాం కర శు తిగ 
షి ఫీ 3. 

[| 
తానామాఖ్యానానాం సన్ని హీతవిధి స్తుత్వర్ణ ఆ తద్వత్ , తస్తాన్న పారి 

ప్రతి చతు ర్హా ధిక రణము. 

నూ. అత ఏవ చాగ్నిం థ నాద్యనాుక్రా. ౨%, 

పుకు హోరా తక్ళభాత్ (అ౩పారసూ౧) ఇ తేతదగ్థావహీత 

వమవీ సంభ వాదత ఇతి వరామృశ్య లే, అత వవ చ విద్వాయాః ప్రరు 

వోమా యోాద్ద క వానిక్యస్య “ప్రాజాపత్యమజం తూపరమాలశే తేతి విధిశేషక్వం. నీవ 

సా రవ కక = ర వవంము, వ న్యేషాం త తద్విథధి సమతక్నం దృష్ట మ్ 

ఇతి చతుర్ణా ధికరణమ్, 

౨A. వీవమాద్యాధికరణ వ, మేయం విద్యాస్వాతంత్ర, గ్రమఖీకరణ త యేణ 

తథా చ ఉఊక్తమయుతై పారళ్షవార్టాప ప సతి నన్ని ధిబలాది ద్యాస్తుక్యర్థత్వ 

మాఖ్యాయికానాం యూ కక, కుక్కి నకబాక్యతో వబుధాత్ సన్ని హితక త్తద్విడై గక 

వాకత్వదర్శ నాపిత్యర్థ ౩ 

ఫారం యను చాఖాయు కా నావ న ద్వాశేవ లేష్షనా పీక కవుద్నజాదికర ణా 
యా కొం ళు! చు ద oo వ్ అర్ద 

మపి ఫలే వి దా్సేష ట్వేవా పేమా స్త్ ష్టలె దృష్టాంతసంగ త్యేదమాహ 

కు 



984 రత్న ప్రభాభూపి లే, శాంకర బ్రహూనూత్ర భావమే [అ. ౩. 

పూర ర పాతు త్యొాదగ్నీ ంధనాదీన్యా శ్ న ముక రాణి వివ్వ యా న్నార్థసిదై" 

నాచేతీతవ్యానీక్యాద పనై వ వాథికరణస్న ప్రలముపసంహరత్య్ళధికవీవ 

తయా. 

వతి సంచమాధికరణమ్. 

సూ. సర్వాపేక్రాచయజ్ఞాది శులేరశ్వువత్. ౨౬. 
gr ల 

ఇదమి దానం చింత్య కె, కీం విద్యాయా అత్యంత మేవాన పేమా౭2. 

శ్రామకర్మణాముతా స్తీ వై కాచి దెప్వ వేమేలి త కాత ఏవాన్నంధనాద్య 

నవే వె. త్వేవమత్య ౦త మేవాన వేషవైయాాం ప్రా పాయామిదముచ్యతే 

"వేశూ చేతి. అవేతలే చ విద్యా న ర్యాణ్య్వాళ్ క మక రాణీ నాత్యం 

తమన బయవ, నను విరుద్ద మిదం వచనము పేక లే చార నుకర్తాణి విద్యా 

క రాణి లక్షుం లే పుణ్యకృ త్రై జసశ్శుద్దకత్యో బ్రా విద్భూ త్వా- _ లేన ీదనేన, సతి 

బ్రన్మా ప్రావ్నోతతి శ్రుతిర్వా స ఖ్యేయేతి భావః. ముత్తా వేద కర్మణామసాభర్థ్యాదన 
సేకా విదా ఏయాం త్వస్తి చిత్తశుద్ధి ద్వారా లెహోమేన్నేత్యధికం వక్త్రమయమువ రా 

సరా 

ర్ు Pa) 

సంహార ఇత్యువన ౦విరసూ త్రన్య ఫలమాహ___అథ్శేతి, 

ఇతి వపంచమాథకరణమ్ం 

శ జ = క షో ou) 'జై 0 
అకు అధిక మానా. సరా లన్నోతి యథా పము ఫల తాల్ ఆవిద్యా 

ఖ్ నివృత్నే కరానపేకి తథా వమా త్వాద్విద్యాయామపి (వృమాకరణమా త్ర 

కిం స్వఫలే మూడే జనయిత వ్యే నహ కారి తేన య్ఞాదిక రాణ్య ఉేకకే న వేతి 

సందేహా, అెపీకత ఇతి వూర? వతు, సిద్ధాంతన్లు--- ---అత వవ అఆద్యాధికరణోశ్తాజ్ 
స్వతంత్ర, పురుషార్థ తా చేవ ద్రైవావిద్యాయాః ఆగ్నీంధనా ద్యానపేకూ ఆగ్నీ ంధన 

కబ్దిన స్వస్వాశ్రమవిహితాని కరాణి లక్యుంతే. తథా చ మోయమే న కర్తా కేమో 
జక ఛ భ్రమనివృత్తై శు _కీళ్షూన స్య వేత్యర్థం. 

యథా ఫూర్వుం "బ్రవ్యవిద్యా మా వమా ఆ్వ్వూచ్చు క్తిజ్ఞ కిజ్ఞాన స్యేవ స్వఫలే కర్తా 

పేషళ్యభాణి, తథా నసోత్స త్తావపి కర్థాన య పృమాత్యా దేవేశి దృష్టైంతస సంగ 

శ్యేదప 
జీ 

స్ట్ ర్ గ 5 అత, ఫూర్వవనె, క్టైనార్హం యల్ఞాద్యనుస్థా నాఫావః, సీర్గాంతే తదనుష్టై నా 
వశ్యం భావ ఇతి ఫల భేదం, అత్ర కిం విద్యాయాః స్వోత్పత్తా కరాపేమొన్సి న వేతి 
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నావేత లే చేతి నేతి ట్రూమః. ఉక్సన్నా హి విద్యా ఫలనిస్టిం ప్ర వతిన 

కించివన్యద వేక్షులె ఉత్పత్తిం ప్రతిత్వవేవతే, కుత, యజ్ఞాది శు తేః. 
తథాపి శ్రుతిః “త మేకం వేదానువచ నేన బావాణా. వివిదిషంతి 

యైన దానేన తపసా=వాళ శేనే”తి యుజ్ఞాదీ.నాం విద్యాసాధన భావం 

దర్శయతి, వివిదిపాసం యోగా చ్చెపాముత్పత్సిసాధన భావోఒవసీయ తే 
“అథ యద్యజ్ఞ ఇత్యాచత లే బ్రహచర్య మేవ తిదిత్వ త్ర చ విద్యా 

సాధనభూతస్య బృహాచర్యస్వ్య యజ్ఞాదిఫిస్సం _స్హవాద్యజ్ఞాదీ నామపి 

సాధన భావస్స్ఫూచ్య తే “సర్వై వదా యత్సేదమూామనంతి తపాంసీ సరా 

న్ చ యద్య్వదంతి. యదిచ్చంతో బ్రృహాచర్యం చరంతి త చై పదం సం 

గే బాణ బ్రసీమ్యోమ్” ఇత్యేనమాద్యా చ శు కఈుతిరా శ్రృముశర్మ ణాం 

సాధ్యాయాం నా ప్పి స్తీ కర్తా శశి ఫూోర్వవమ ౩, త విద్యార్థం కర్తానుష్టూ నా సిద్ధి 

ఫలం సిధ్ధాంే కల్ఫిష్ణంతి శేద8, ఆ ల్ వివివపో మూమీమ్యమాణబ్ఞా చే వా యజ్ఞాదీ నాం 

కర్మణాం హతుత్వమువ్రూర్వ శ్వాద్విఫేయే వ్రమామూ అవీ ఉత్పత్తి వ్ర “సబంధక 

దుంఠతమయాఖ్యశుద్ధిద్వారా కర్మ సాధ్యత్వనంభ వాల్. న చ పౌరంవర్యే తృతీయా 

శ్రులివరోధః జ్వాలా ద్వారా పారంవన్యేఒపి కాగా? వచతీతి వ యోగాల్ ద్వారస్యా వ 
అ 

వ్య్వవభాయకత్వాల్. నచ శుద్దేర్ణ్వార ల్వే మానాఖఫెవ$; జ్ఞానముక్పద్య లే పుంపాం 

కయాక్పావస్య కర్మణః, కవాయే.. కర ర భి పక్వే తతో జ్ఞానం (ప్రనర్తతి ఇతి 

స్థలే? 'అవిద్యయా మృత్యుం తీరా విద్యయా ౬మృతవశ్ను తష ఇతి శ్రుత్యా 

కర్మణా పాపని వృత్తై క్ష నేన ముక్త్యఖిధానా చ్చేతి సిద్ధాంతయతి-_ ఇదమితి. 

నన్వత, వివిదిషంతీతి వంచమలకానేణ వివిదిపాం ఫెవయేుయురితి సన్న గ్టైవై భవ భావ్య 

తయా భాతి తాం విషయ సౌందర్భలభ్యశ యాల్లంఘ్య  వేదనం చేద్భావ్యము చ్యేత 

తరి 'వేదనమఫ్యుల్లంఘ్య తత్సలం మోమ్ వవ కర్శభిర్భావ్యః కిం న స్యాదిత్యత 

ఆహా--- వివిదిషాసంయో గా చ్చే శి. ఇషన్టమాణక యా విద్యాయాశ్ళబ్దత$ ఫలత్వభానాల్ 

అశ్రుత మోమ్ న పలం అన్యథా కాసె? వచంరీత్యత్రావి కష్టా రాం పాకఫలతృష్త్ 
cua 

నందేస్యూ నా స్టీత్రి వూర్వః వత£, సీదధ్రాంతన్తు---విద్యాయా: స(ోోత్పతే స్వ 
వే, య్ 

మా శృమకర్యణామ మేమా స్తీ, కుక్క యజ్ఞాది శు “వివినిషంతి యైన దాశేని ఇతా 

దివా యజ్లాదికర ణాం వివిదిషూప్వ్వా రొ జూనసాధనత్ష వణాల్ సను దరంపరయా నా 
జ = 

తత" కర్తా పేతూవన్సొ కడవ స్త చేక్రూ, తత్రావా=అశ్వనల్ యథా క్ Rs 



986 రత్న ప,భాభూి లే, శాంకర బ్రృహానూత్రభామ్యే [అ. 3, 

విద్యానాధన భావం సూచయతి్కి స్ఫృతిరపి “*కహోయవ క్షి కరాణి జ్ఞానం 
తు వరమా గతిక కహాయే కర ర భిః పే తతో జ్ఞానం ప్రవర్తతే” 

ఇల ఫ్రవమాద్యా. అశ్వవదితి యోగ్య తానీదర్శనం, యథా యోగ్యతా 
రశేనాశ్యో నలాంగలాకర్ష ణే గ్య యుజ్య తే రథ చర్యాయాం తు యుజ్య తే 

ఏవమా శ మక రాణ్ విద్యయా ఫలసీర్హా నా వేక్యుంతే ఉత్పతా త్వ వె 

క్యుంతపతి, 

సూ. శమదమాద్యుపేతస్స్యా త్తథాపి తు తద్విధే 

స్తదంగతయా లెపామవత్యాను స్టేయత్వాల . 
యది కశ్చిన్మ న్యెత న యజ్ఞాదీనాం విద్యాసాధన భావో న్యాయ్యః 

విధ్యభావాత్ , “యళ్ల్మేన వివిదిషంతీ” త్యేవంజాతీయ కా హి శ్రూతిరను 

వాదస్వరూ పా వి ద్యాస్తుతిప రా న యజ్ఞాదివిధివ రా, పట్టం మనా భాగా 

విద్యా యద్యజ్ఞాదిభి రే తామవాస్తమిచృంతీతి, త థావి కు శ వముదమూా 

ద్యు పెత స్చ్యాద్వి ద్యార్టి 'తస్తాదేవంవి చ్చాంతొో దాంత ఉవరత స్తీతి 

తుస్పమాహితో భూశ్వాత్మన్యేవాత్తానం పశ్యతి త్రి విద్యాసాధన 

"బాతుక్ష పృ సంగాదితి భావః. కర్ణ జాం క్లానార్థ క్వే లింగ వా క్యా నావా అన్య 

"ఖేత్యావినా, కశ్చి చ్వేదఖాగ; సాకెద్భ క్షా ఖ్యం వదం సూ, లే కళ్చిత్తు జ్టైనార్ధకర్య 

ద్వాశేతి మత్వా సర్వే "వెదా ఇత్యుక్త కం, స్పష్టమన్యణ్ . 

౨౭. వవం విద్యోత్ప్సత్త బహిరంగాణి క రాణ్యుక్వఒ నరం గాణ్యాహ--- 

మీతి, వి ద్యాస్తుత్యర్థ ల్వేన నీకవాక్యత్వసంభవే వర్తమానో క్రిభంగోన విధికల్పన 

వం క్తం విద్యావా వ్యాల్ భేదపునంగాత్ ఆఅతశ్శబ్దమా త్రాల్ల భ్యావి ద్యేతి వరాఖి 

గయమనూః .చ్యాంగీకరో తి__కథావత్వతి. శమాదే రావశ్యక త్వాన్న శబ్బమాత్రాలఫ్యా 

యోగ్య తాబలాల్ రథ చర్యాయాం వినియుజ్య తే నలా ౦గలక్షర్ష ణే కద్వత్క-ర్య రాం 
-మోన్నే యోగ్య త్వాభా వాల్ నా పే నెత్యర్థం 

జ్ఞానోత్పత్తె" బహి రంగ సాధకమభి భి యాంతరంన సాధనమఖి ధాతు మాహా 

యద్యవ్య త్ర వివిదిషంతీతి వర్తమానావదేశాత్ న విధికి తథాపి శమదమా 
ద్యుపేకస్తు బ్రవ్మవి ద్యాన్థి స్యాల్ . కఠ తదంగతయా. విద్యాంగతయా తద్వి ఖే 
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తేన నొమదమాదీనాం విథానాత్ , విహితానాం చావశ్యాను స్టేయ 

తాత, నన్వ త్రాపి శమాద్యు -వేతో భూత్వా వ్యా పతి వర్తమానాప 
దేశ ఉవ లభ్యతే న విధిః. నేతి ట్రూమః, తస్తాదితి ప్రకృత ప్రృళంసాపరి 
గ్రృువోద్విధిత్వ ప వ తీ లే, వ ళ్యదితి చ మాధ్యందెనా విస్పష్ట్ర మేవ విధిమధీ 

యతే, త స్తాద్యజ్ఞాద్వన వె ఐయియామవి శ మాదీన్వ వేముతవ్యాని. యజ్ఞా 
దీన్యవి త్వ వేకీతవ్యాని యజ్ఞాది శ్ర తేశేవ. ననూ క్షం యజ్ఞావభిర్వి 
ఐదిపంతీర్వ్యే శ్ర త న విధికపలభ్యో తత. సతషిము_క్ట కం, తథాపి త్వపూర్య 
త్యాత్ సంయోగస్య విధిః వరికల్ప్య తే, నహ్యయం యజ్ఞాదీనాం వివి 
దిహోనం రనూగ; పూర్వం స) పాపో యేనానూ ద్యేత, 'తస్తాత్పూషావ్ర వ విప 

రి 
భాగోఒదంతకో హీ 5 "త్యేచమాదిషు చా శ్రా తవిధిశేన్వది వాక్యేప ప 
పూర్వ త్వాద్విధిం పరిక ల్బ్య్వ 'పొప్పం "వవణం వికృత" ప్రరీయేళే 

వి చ్యేత్యర్థ 8. యస్తాదేవం విజ్ న లివ్యలే కర్మణా పావశేన తస్తాబేవం విద్యార్థీ నమా 
ద్యు తో భూత్వా విచారయేదితి విధిర్ణమ్యత . ఇత్యాహ-- వేలిస్ట్యూమ కతి. 'అత్రో 

వ్ చేన సన్నా సీన ఊక తస్య న శ్ర నణాంగత్వం, ఆకశ్ళమావెపశిర్ట శ వణమ త్ 

Wt 'యది తం లోక మిచ్భంతః స్నవ్కజంతి, జ్ఞానం పురస్కృత్య సన్న సోన 

త్యాది. శ్రుతిస స్టృతిషు ఫలవశ్తే ఏనోత్సన్న సన్నా న్రనస్యాంగ త్వాయోగాల్  క్రోతవ్య 
ఇతి పిపాస శ పేణానువాటేన అ నేకళమాదివిధా నే వాక్య భేదా పా తాల్ వశ్వ్చేదితి 
వ వకృత్యా 7 శ,వణలతణాదోషపాచ్చ సన్నాన్టసో న శ్ వణాంగం కింతు తతః ప్రాగను 

స్టయశ్వేఒ శ్ర, వణావల్ క్షానార్థ ఇతి మతం కస శమాదిసముచ్చయేన "సకం 
భాపయెదితి బు శమాడిసముచ్చయ విధిరిత్యనవద్యం. యః పూర్వం యజ్ఞాది 
శ్రుశేస్త్స క్యర్ణత్వాంగీ కారో గుడజిప్వా కా న్యాయేన శవూ దిస్స్ కా రార్థం కృత కేమి 

దానీం క్యజరే--యజ్ఞాదీన్యీలి. యిజ్ఞాదీనాం విద్యాసాధనత్వయావనం యోనస్యా 
ఫూర్వ త్వాదవాంకరచాక్య ఛే చేన వధిస్సీ ఏకి, కియలే ద్రహావిద్యావాశ్యేన మవ 

వాడె ్ఫకవాక్యతా చేత్యర్థః. పరమ వ, కరణే=.పి అ వాంతరవిధిరిత్య త్ర త ఫూర్వతం త్ర త 
సమృతిమావా ---శస్యాత్పూూ వేతి. దర్శఫూర్జ్మ మౌన, కరో శ్రుతం “స్రాహా వ్రవిష్షభాన 

ఇతి. తత్ర పూషా చేవశా వీప్రభాగో వా వర్శత్తోర దాసయోర్నా శి స్తీ అకతస్సమాసాల్ - 
న 

“తస్తాబేవ వంవిచ్భాంతో దాంత ఊవరతః” ఇత్యాదిగా కేసాం శమదమాదీనాం విభా 

స్; జేషాం విపాతానాం చావశ్యాను వ్నే ష్టేయ త్వాదిత్యర్థ:. 



రి రత్న పృభాభూవి కే శాంకర బ్ర హానూ తభామ్యు [అ. 3. 

య. వథమె తంతే ప్రవ రతః, తభాచో క్షం “విధి రాశా 

రణావిడితి, స్మృతవ్యవి భగ వ్టేతాద్యాసు అనఖసం భాయ సలమనుష్మి 

తాని యజ్ఞాదీని ముముతో ర్హానసాథనాని భవంతీతి వ్రపంచితం, త్రస్తా 

ద్యజ్ఞాదిని శొవముదవూవీ్ని చ యశ్నాక్రు కు, తం సర్వా భ్యవాళ, శృమక రాణ 

విద్యోత్సతావ వేతీతవ్యాని తత్రా శ్రా వ్యేసంవిదితి విద్యాసంయూగాల్ 

వత్యానన్నాని విజ్యాపాధనాన్ శమాదీని వివిదిషూసం యో గాత్తు 

బాహ్యతరాణి య జ్ఞాదీనీతి విప క్షవ్వమ్ 

ప్రత షష్టాధికరణము. 

ఒం అద జానా వగ ఇన దా దారి య బ్ 
సూ. సర్యాన్నాను; ఆళ్ళ బ్రాలొ త్యయి 

ఇందో గానాం “న వహ వా ఏవంవిడి 

కీంచనా"నన్న౦ం భవతిత్తి తథా వాజసనేయినాం*నవహవా వా ఆస్యా 

నన్నం జగం భవతో సొానన్న ౦ డగ హాత మితి సర్వమస్యాద నీయ 

శ్ర తస్య కల త్ర యానవమృప్రన్న (ద్రవ చేవ వళ "సంబంధన్య అవినాఖా వేన యాగ 

గజ మాం నా వక్ జగ NE కల చ డు కళ విధ్యువస్థావక తాతే వృయోగజ్జా నాయ విధివడమ థ్యాహృత్య వృకరణాదుత త్క_రైణ 

స్ట శన కిష రవ్వ ఇతి కిక్సృతే సం 'ఫౌషవ్షం పేషణ'మితి స ఫూపోద్దేశేన విష్టభాగం కర్తవ్య ఇతి వికృత నంబంధ$ 'పౌస్ట్రం "మితి నూశే 

చా 5 ద ఆ న! క వరు లి రా న 9G గా ఉన స సిచారిత ఇళ్ళర్ణః. స్వకర్శ ణా శమభ్యర్నన్ది సిద్ధిం నిందడి మానవః ఇత్యాద్వాః సక 

యః కర ణాం భానహేతు కే శమాడివణ్ యాపజ్ఞానో దయమనున్భ త్స్సా న్్ 
శ చా శో 

“థా చ స కత అహ--శత్రాపీ5, దృన్షవిమేవనివ థా చ సన్నా్య్యాసాఫావ ఇక్యత అవ కత్రాబతి దృష్ట్రవి శు వని ఎత్తిద్వారా 

దీ జ్ఞనార్భిత' దనుపషు తిక న కర ణామదువ రా ర్త డి మాటినాం ద ఏ ఎత్త! ర ద్ధాష్ట్రద్వా శ జ్జ ర తాడ్ తి భావః 

ఇతి పహాధికరణమ్ 
© 

£౮. 'సర్వాన్నానువులిశ్చ ప్రాణాతృయే కద్దర్శనాత్ సవంవిది-ప్రాణస్యాన్నం 

సర్వమ్తి ధ్యానవఐతళ్యర్థక, జం బిక్స్ తం. అపూర్వ త్వాద్విధృ శు తేశ్చ నసంశయః, 

ఫూర్వం యథా విద్యాసన్ని భానాత్ శమాదికం విద్యాంగం విథీయత ఇత్ఫఖి 

హిళమ్స్ తథా సర్వాన్న్నానుమతిః విద్యాం? మేవ విఢీయత ఇతి దృష్టాంళసంగ ల్యేద 
మాహా 

ఆ శ్ర, ఫూర్వవ షు ప్రాణవిద్యావిదో ఛతమ్యాభమ్యవిభా గ సిద్ధిః ని 
వీద్రాం బే తల్సిద్ది 
థ్ థి 



పా. రో] సర్వాన్నా నువుత్యధికరణమ్. ౭. సూ, ౨౮. 959 

మేవ భవతీత్యర్థ “క. కిమిదం ౨ సరాషన్నాను జ్ఞానం శ మాదివడి(దార్భింగం 

విధీయతే ఉత స స్తుత త్వర్థం స స్యతిల్తితి సంశోయే విధిరితి తావత్సా)_ పం, 

తథాహి ప్రవృ శ్రి  త్రివికేష కర ఉవబేశో భవతి, అతః మ్రైగానిద్యానన్ని 
ఛానా_త్తదంగ కషనేయం నియమనివ్బ _త్తిరువదిళ్య తే. న నావం సతి 

భమ్యభయ్యవిభా గశాస వ్యాఘాతస్సా్యాతి . నెష ద సమా 
<< 

విశేషభా బాద్భ్బాధో వవ నలః, యథా (ప్రాణహింనాప్ర మెధస్య' వ 

సంజ్ఞవనవిధినా భాధ యథా చ న కాంచన య. 1 
క నాల oe Tr సగం స ఇపరివ కర షా న్ని నేన వ మదేవ్యవి ద్యావివ యేణ సర్వ స్త్వ్రవరివోరవచ నేన మాన్య 

విషయం గమ్యాగమ్యవిభాగశాస్త్రం బాధ్యతే, వవమనేనావీ త్రూ 
విద్యావిషయేణ సర్వాన్న భతణవచ నేన భయ్యాభత్యువిభాగశా స్తం 

బాభ్వేతేత్యవం ప్రా పాస్తే బ్రూమః, నేదం సర్వాన్నానుజ్ఞానం విధీయత 

బ్రిత్కి న హృత విధాయకళ్ళ్ల ఉపలభ్య తే 'నహా వా వవంవిది కించ 

నానన్నం భవతీ'తీవ 5 రమానావదేళా త్ న చాసత్యూమపి విధిప్ప తతా 

వన్శత్తివి శేవకరత్యల లో ఖేనై వ నిధిరభ్యుపగంతుం శక్ళలే. అక 

ఆ స్వదివుర్యాదం ప్రాణస్యాన్న మిత ్ రేషదముచ్య లే “నై వంవిది కంచి 

దసన్నం భవతిిత్క నచ ఆ న్వదివుర్యాదమన్నం వమూనువ చేహేనోవ 

అపూర్వ త్వాద్యజ్ఞాది వళ్ విధిః కల్ప వీ ఇతి సూరపత యతి. విధిని తి, అ త్ 

భయ్య్యభ త్యనియమ త్యాగ స్య విద్యాంగళ్వసిద్ధిః ఫలం సిద్దాంలే తు విద్యాస్తుతిరితి వప 

క్షి. 'న కళంజం భఠయేిదితి శాస్త్రం మైనదని శతం కవిషయం యథా గ్రామ్యకర ణి 
J అక క. రాఅ ల జబ నే చ వామ దేవ్యసా'మోపాసకవ్యతిరిక్త కవిషయం పర స్త్రీ ని షఇధశా స్తం కద్య్వదితి ప్రాపు సాం 

తం సూ త్రాద్బృహ్ రేవ దర్శ్మయతి-- సెదమితి, ప్రైణవిచ్యా విధిసన్ని భరశక్వ తాషచ్చ నుతి 

రేవ న విధిః కల్ప్యః నిశేధశ్యాస్త్రవి వరోఛాతే, కో హీ విధిః సామాన్యశ్యాస్త్ర 

దితి ఫల ఇద, బహ టదెో హే రై సా ణదిద్యాయాం శా యల గే___ 'న హవా అస్యా 
౮ 

నన్నం జగం భవతి ఇతి తత ప్రణోపానకన్మ మమ సరాంనాా నుజూనం విచాం౦ ఇం జగం భవ ఫీ ఏనౌనొజ్ఞ నీ 
గం విధీయి ప ఉత ఏళ న్ పంట ర్చ కలె సంశయే, విద్యాంగం విధీియత ఇతి 

జాత్వ్సయ్ సర్వమన్నం నురావర్షం యత్ కన్య 
ర జ్ర 

- | "పతి ఆదసీయ ల్వైన ఆనుమలిః అనుజ్ఞానమ్స్ న న్వన్లం 
UU లం ఖా సాథి 



990 రత్న ప్ర భాభూవి. కే, శాంకరబ్రహసూ త్రభామ్యే (అ. కీ. 

'రోా కుం శక లె, శక్య లె తు (ప్రాానాాన్నమిదం సరషమితి చింత 

యితుం, తస్తాత్సా9)ణాన్న విజ్ఞాన ప్రళం సార్థోఒయమర్థ వాదో న సర్వా 

న్నానుజ్ఞానవిధిః తబ్దర్మయతి సరాష్షన్నానుమతిళ్చ ప్రాణాత్య యె స్తితి, 

ఏతదు క్షం భవతి, ప్రాణాత్యయ ఏవ హీ పరస్యామావది సన్వమన్న 

మదనీయ తేనా భ్యనుజ్ఞాయకె, తద్దర్శనాత్ , తథాహి శుతిక్చాక్రాయ 

ణస్య బుమే; కష్టాయామవస్థాయామభ మ్యభ తు. ణే వృవృత్తిం దర్శ 

యతి 'మటచీహ లేషు కురుషిరత్యస్మీకా చ్రాహ్తాకొ, చాక్రాయణః కిల 

బుషి రావద్దత బ్రభ్యన సామిఖాదితాక్ కుల్తాహాంళ్చఖా దాను వానం తు 

తదీయముచ్విష్టదోషాత్ వ తాంచచతే. కారణం చా నోవాచ “న 
ఖల మ” ని ల 

వా అజీవిష్యమిమానఖాద న్నితి “కామో ను ఉదపానమితి చ వున 

శో త్త రేద్యుస్తా నేవ స్వపరో చ్చిష్టా౯ పర్యుషి తాకా కుల్గాపా౯ భత 

యాంబభూ వేతి. త దేతదుచ్చిష్టోచ్చిష్టపర్యుపి తభ కణం దర్శయంత్యా 

శు) త రాశ యాతిశ యో లయ్యతే ప్రాణాత్యయ ప్రసంగా (బ్రాణసం థా 

బాధకః న తు కల్ప ఇతి భావః. న్వస్థస్య హ్రాణవిదో న సర్వాన్నానుమతిరిత్యత్ర, 

లింగం వదక సూత్రం యోజయతి దర్శయతీతి. మటచ్యః రక్షః తం ద వక్షీ ణః 

తెర్హ్హ లేము. కురు జేశస్థస స్యేష దుర్భికే జాలే చాలయా సహ జాయయా ముని 
టి 

శ్చేశాంకరం గచ్చక ఇభ్యగ్రామే స్టితవాక్ ఇభ్య్చో వాస్తిపాలకః లన సామి 

ఖాది తాక అర్హ భక్నీ త ౯ కుల్సితమాపాక - యాచయిత్వా భక్నీతవాక్, ఇ భ్యేన 

అద్య అగ ఊల్లో ద్ ఆ జ 

జలం గృహాణోత్యు కే సతి ఉచ్చిప్ట్రం మే పీఠం స్యాదితి ప తిషిద్ద గ్ర మాసాక కిం 

నోచ్చిష్టా ఇతి ఇ భ్ఫేనోనే సతి మావభకతుణే జలత్యాగే చ కారణముచాచ అన్నాంశే 

మమాపద స్తీ జలపానం తు స్వేచ్చాత_స్తటా కాదా లభ్యత ఇతి మాపాక్ ఖాదితాడన 

శిషాక జాయాయె దతవాక్ సా చెనావద్ద తి వత్యురావదం బాలా మాషపాక్ 
(౨) an నాం! ౧ న్ 

నంరత్య స్రాతస్తస్మై దదౌ సచ తాకి ఖాదిత్వా రాజ్ఞో యజ్ఞం గత్వా వస్తోఠ్రా 

ప్రతి కుతః, తద్దర్శనాత్. చాక్రాయణో పాఖ్యాసె ఉప స్టేశ్చాక్రాయణస్య ఆవ 

KIN న్ ళ్ళ జో న శ జార అగ నే 

గ్రాల వవహ్ తస్య హో స్తిపకో చ్భిష్టకుల్గాపభ తీ అస్య దర్శ నా డిత్యర్థ 8. వవం చ 

విధ్యభావాత్ శ్వాదిమర్యాదాన్నస్య ఏశేనాత్తుమశక్యత్వాచ్చు న నర్వాన్నాను 

“జి లి ‘ ఈ ల కొ 
జానం విద్యాంగం విధీయజ్; అపి తు ప్రాణమా శ్ర స్యాన్న మిదం సర్వమ్” ఇతి 
Ca 
య చిచె౦ళేనం విహిళమ్స్ తల్ స్తుత్యర్థం సంకీర్త సత ఇతి భావః. 



పా. ర] సర్వా న్నానుమత్య్వధిక రణమ్, ౭.నూ. 30. 991 

రణాయాభ కమపి భ వేయితవ్యమితి, స్వస్థావస్థాయాం తు తన్న 
కర్తవ్యం విద్యావతావీత్యను పాన ప్ర త్యా ఖ్యా నాద్దమ్య తే, తస్తాదర్థ 

నాదో 'న హవా ఏవంవిదీ” తే వమాదిః. 

సూ. అబాధాచ్చు. ౨౯. 

గ రా గ ద బలో ~ ల క్ష ఎవం చ సత్యావోరళుతా స_త్హ్వశుస్థరి త్యేవమావిభ మ్యాభత్యు 
విభాగ థా స్త్రమ బాధితం భవిమ్యతి. 

షమ 9 అస సూ. అపీచసర్యతే. ౩౦. వ్ భ్ 
అవిచ ఆపది సర్వాన్న భతణమవి సృర్య తే విదుపషో౭విదుషళ్చా 

విశేషేణ “జీవితాత్వయనూవన్నో యో౭న్నమ త్తి యత స్పతు, లివ్య కే 
న స పావేన వద్మవ త మివాంభ నోతి. తథా “మద్యం నిత్యం బ్రాహాణః, 
సురావనస్య (శాహణన్యోన్లామాసీం చేయుః, సురాపాః కృమ యో భవం 

x 02 “Ko నం త్య భవ్య భత్ుణః వతి చ స్మర్య లే వర్హ్ణనమనన్న స్వ, 

దీనాక్షీ వ్య ప్రాణాది కాః పృస్తావాది దేవతా ఉవదిశ్య ధనం ప్రావ్య స్థిత ఇత్యత్రోచ్చిష్ట 
భమణజల త్యా గాత్య కళిష్టాచారలింగాద నాపత్తే విదుహోజఒవ్యఛమ్యీం న భక్షణీయమితి 
సూచ్యత ఇతి భావః. 

30. సురా పొచేనావీ జీవనమాశంక్య కదాపీ న తతా-ర్యమి త్యావా, తథా 

మద్యం నిత్యం బ్రాహూణ ఇతి. వర్భయేదితి శేషః, కుత ఇ త్యాశంక్య మరణాంతవ్రైయ 
శ్చిత్తవిధానాది త్యాహ---సురావ స్యేతి ఉషస్టామతితప్తాం సురామితి శేషః ఇతళ్చ సా 
న ేయుత్యాహ--నురాపా ఇతి. 

భమ్యాభత్యువివెకశా స్తస్య అ బౌ ధాచ్చార్థ వాదమ్మాత్ర మిత్యర్థ 9. అన్యథా 

సామాన్యశాస్త్రం విశేషవరతయా నీయమానం బాధితం స్యాదితి భావః, 

అపీ చావత్కా_లే విదుపోఒవిదుషశ్చ సనర్వాన్న భక్షణం సృర్యలే--'జీవిత 
జ జ బం సే నా మూ వ త్యయమాపన్నో యోఒన్నమ త్తి యత స్తతః, లివ్టతె న న పాపేన వద్శప త్రమివా 

కొ 4 ఉలి 9 భనా ఇరి, “మద్యం నిత్యం ద్రావ్యాణో వరయేల్" ఇతి చ, 



§92 రత్నప్ర భాభూపి లే శాంకర 

సూ క బళ్బాతొ ఒకావుకాె, ౩౧, 

శ బ్దళ్బానన్నస్వ ప్రత పభకః కె కారనివృ త్త ప్ర యోజనః 

కఠానాం సంహితాయాం శ్రూమతే తస్తాద్బాహణస్సురాం న విబే 

దితి, సో౭పి నహ వా ఏవంవివి త్వ స్వార్థ వాద త్వాదుపవన్న తరొ 

భవతి, తస్తాదేవంజాతయ కా అర్థవాదా న విధయ తి. 

బ్రతి స ప్పమాధికరణమ్. 

ఎ ౨ ని 

సూ, సహిత త కా ర్న శ్లో నుకరాపే, ౩౨, 
wh) లాల 

'సర్నావేకాఛి (అ ౩3 పా 6 నూ ౨౬) ఇత్యత్రాళృమకర్మణాం 

విద్యాసాధనతమవథారిత3, ఇదానీం తు కిమముము టీ ర పా శ్రమ 

3౧. ఉదాహృకస్య ఎతీనాం మూలభూ తాం శ్రుతిమాహ----శబ్ద శ్పెతి, కామ 

కారో యేష్త వవృత్తిః సోఒసి నిషేఫో౭వి ఉపవన్నతరో భవతి “న హ వా వీవం ఐసు వృష్బుర్త 
క గ ఇ cr ద కచ ర ల 5 జ్య ది ర్ నిష్ త్యస్యాగ వ దత్వాల్ , యద్యణయయమపి విథిస్సా విల్ తర్హి విహొత పృతి ద్దత్వాణ్ 

పోడళి గృవహాణ్నాగ వహాణవల్ నురాపానే వికల్పస్సా గిల్ నచ సర్వసతిభిక్నిప్టా 

చారేణ చ విరుద ఇతి (తాత్సర్యార్హ$ తరబర్హః, 
5 . లథి థి 

ఇతి స ప్తమాధికరణమ్, 

క్రిం. విహిత త్వాచ్చా శ్కమకర్తాపి. ని త్యాగ్ని హోత్రాదికర్థ ను విహిత త్వ్వాద్విని 

యు క్షవినియోగవికో ధాచ్చ  సంశయే శాస్త్రాంతరవిరో థాత్ సర్వాన్న తోనే; 

స్మ ఎతీిమూలభూ తాం శ్రుతిమ ప్యావహా= 

ఆస్యాభత్యభతణస్య వృతి షేధ$ 'తస్తాద్భాొహూణ: నురాం న పీజేల్” ఇల్యే 

చనం రూవశబ్దశ్చ ఆ కామ కారే న్వేచ్భాక్ళక, పృవృ_్తినిరా సే కూ యే. అతః ప్రాణ 

దక సర్వా న్నా నుజ్జానమర్థ వాదమ్మాక్రమిలి సిద్ధమ్. న 

పూర్వం యథా సర్వాన్నానుమలేః శాస్త్రాంతరవిరో ధాత్ స్తుతిళ్వము_కృమ్, 

తథా “యావజ్జీవమగ్ని వో త్రం జుసుయాాత్ * ఇ త్యాదికరనిత్యత్వశా స్తవిరో థా 

ద్యజ్ఞూదీనాం జ్ఞానసాధనత్వ శు తే8 స్తుతిత్వమ సీ పతి దృష్టాంతసంగ ల్యేదమాహ--- 

అత్ర పూర్వపమే, వివిదిమావాక్యస్య వివతీ తార్భ త్వాసిద్ధిక, సిద్దాంలె ఖాదిరవల్ 
కర్ణ ణాముభయార్థ త్వసంభ వాక్ తల్సిస్థి3తి ఫల భేద? సర్వా పే మెత్యత్ర, స్వస్వాశ్కమ 
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yy ఆ 

మూత శ్రీ నిషఫ్టస్వ విద్యామ కామయ మానస్య తాన్వను స్టృయాన్యు తా 

మ్ EE చింత తే, తత్ర, “క మేతకు వేదానువచనేన బాహా హాణా వివిద 

వంతి త్యాదినా ఆ త్రో మకర కకాం విదా సాధన హరన విహిత త్యాద్వి ద్వా 

మనిచ్చ్భతః సలాంతేరేం కామ య మానస్య ప నిత్వ్వొన్వనను సై సేయాని, అథ 

తస్యాస్వను సై స్పయా నీ న తై షిపాం విద్యాసాధనర్వం నిత్యానిత్యసం 

యోగవిరో థాదిత్యస్యాం వావ పఠ్తతి._ఆ శ గర్ర్కీమమా త్ర త్ర నిష్ట స్యావ్య 

ముముఖథోః క రవాంనే్వేవ నిత్వాని కరాశణి 'యావజ్తివమన్ని సో తం 
౨” dD త ౫ జు య Uy 

జుహోత”త్యాదినా విహిత త్యాత్ . న హి వచన స్యాతిభారో నావు 

కశ్చిద స్తీ. అథ యదు క్షం నైవం సతి విద్యాసాధనత్వమెహోం న్యాది 
— 

తత్ G త్తం పఠతి, 

సూ, హకారిల్వెన చ. ౭౩౩. 

oan చై తాని గ స్చుః విహితత్వా దెవ “త మేతం వె 

దానువచనేన , బావ్హణా నివివషంతీ” క్యాదినా తదు_క్తం “సర్వా వేయా 
చ యజ్ఞావె శు తేరశ్న్షవడితి (అ ౩పారీ సూ ౨౬) "నశేదం విద్యా 

| 

న్తులిక్వవల్  నిత్యశినియు క్తత్వశ్రుతివిరో థాల్ వివివషాయాం _ వినియోగ శ్రు లే; 

స్తుతిళ్షమితి ఫూర్వవవ్మావా-- త్రైత. జ్ఞాన కామనయా౭.నుస్టా నే కర్మ ణామనిత్యత్వ 

మ నావశ్యకళరం తస్యాః ఆనిశళ్ళత్వాల్ వజ్జేవాదివిధినా తు నిత్యత్వం చేతి విరుద్ధ 

ధర దయా పాతాల్ వివిదిషాశు తేః స్తుతిత్వమితి ఫలం ఫూర్వవమే సిద్ధాంతే రూ 

యథా౭నుస్టానం ఫలమ్. 

కిక. సహ మిళిత్వా శుద్ధిద్వారా విద్యాం కుర్భంతీతి సహ కారీణి కర్తాణి 

చేసాం భావ స్తత్త ఏం తె శేశ్య్వర్థః, విద్నయా సవా ఫల కారిత్వం నపహాకారివదాల్ 

పా పం నిర న్పతిలాాన చేదమిలో వి దాషాయా అవిహిత త్వా న్నాంగా కే బరు. స్తే అతో 

నిత్వకర కాం తత శ్రే జ్టైనసాధనత్వము కృ కమ్. తొని నిత బక రాణసముము కణ కర్తవా 

న చేతి సంజేపా, కో కర్తచ్యానీతి పూర్వః వత్స, సిర్ధాంకస్తు = అముము కు౯ 

అ శ్ళమకర్లావశ్యం ర రవ్వ మేవ. “యావజ్జవమన్ని హో త, తం జుహుయాల్ ” ఇత్యాది? 

విహీ సక అార్టపిత్యర్థం. 

నశ్వేవం నలి కర్ణ జాం విద్యార్థత్వం న స్యాదిత్యత ఆనం 

ర మీలిత్వా చిత్తశుస్ధిద్వారా విద్యాం కుర్వంతీతి సవా కారీణి కర్హాణి, న 

లు శద ay 



991 రత్న, వ భాభూపి కే, కాంకరబ బ్రహ్మసూత్ర, త భాజే మెస్ [అ. 3, 

సహ కారిత్యవచననూ శ మకర ణాం వయాజాపివత్. వీ ద్యాఫలవిమ 
యం మంతవ్యుం అవిధిలమీణ త్య్వాద్వి ద్యాయాః, అసాధ్య తచ్చ విద్యా 

ఫలస్య. విథిలక్షణం హీ సాధనం దర్శవ్లూన్త మాసాది స్వర్షఫ లని మోధ 

యిషయా సహకారిసాధనాంతరమా కాంత లే నైవం విద్యా. తథా 
చో కం అక ఏవచానగ్నీ బంధ నాద్య్వన వేతుతి (అ ౩-పా ర-సూ.౨ప 

తస్తాదుత్చ _త్తీసాధనతగ ఏ వైహోం సహా కారిత్వవాచోయు క్షి న చాత్ర 
నిత్యా ్రనిక్య్టనం యోగ విర" ధ్ర ఆళ ంకః, కర్గాఖేదెఒవి సంయోగ ఖే 

దాత. నిత్వొ్యేాకన్పంయోనో యౌావజ్జివాదివాక్యకల్పిత న తస్య 
విద్యాఫ ఒత్వ్యం, ఆఅనిత్య స్త్వవరస్పం యోగః *తమేతం వేదానువచనేన 
ఆాహణా వివిడిషంతిి త్యాదివాక్యకల్సితః, తస్య విద్యాఫలత(ం 

యై కస్యాపి ఖాదికస్య నిల్వెన స సంయోగేన కృత్వర్థ తా అనిల్యేన 
సం యోగేన పురుషార్థ తా" చ తద్వత్ . 

సరా సరషథాస త ఏవేభయలింగాల్, ౩౪. 
న] ౧ గ మరళా “క సర్వ థా ప్యా శ్ర మళక్యత్యవ న్ వ్ద్యాసప హ కారిత్వవ మే చ తప 

వాన్ని హో కాద యో థర అను స్థేయాః, తవ పెత్యవథారయన్నా 

విహి తాని కర్తాణి అపిహి కాయా విద్యాయా న సవా కార్యం గాని మోతస్యాసాధ్య 
తాషచ్చ న కర ఈం సవా శకారిక్ణనంభవ ఇత్యర్థః. తుల్యబలశ్రుతిబ లేన వినియోగ 
వృథ క్తష్టం సంయోగ శవ! కతో న విరోధః కామ నాయా అనిక్యక్వే౭. కర్మ ణాం 
నానిత్యత్వం నిత్యవిధినా (చ, యోగస్య నిత్య తాల్ . సత్యం కామనాయాం కామ్య 
ప్రయోగోకైవ నిత్యత్వసీచ్చేర్న కళ్చిద్న్విరోధః.ఇదం చ 'వకన్య తూభయ తే సంయోగ 
వృథ క్ష ఏ'మిరి సూత్ర చింతికం. యథా “ఖాదిరో యూపో భవరీితి శుత్యా ఖాది 
'త్వస్య క క క్రృశ్వర్థ తా రం వీర కామ సే స్వేతి శ్రుత్యా పురషార్థ తా చేతి, ఆశన్ఫతి 
౯"కసద్వయే వినియు క్షవినియోగో న విరుద్ధ్యత ఇత్యర్థః, 

కర. నను న త్యాగి హో శ్రాచిభ్యో ఇన్నా వవ యజ్ఞాదయో వివిదిషాయాం 
నినియుజ్యం లే త్ర లో కుతో వినియు _కృవిని యోగ స్రత్రావా--సర్వథాపీతి. నిత్య 'ల్వే 

తేషాం భావః తత త్తషమ్, లేన విద్యార్థ త్వేన నిత్యకర్థాణి కర్త వ్యాని. యజ్ఞాది శుత్యా 
కదర్గ క్వేన తేషాం. విహిత శ్వా చే వేళ్ళ, + 
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చార్య! కిం నివ ర్హ్వయతి, కర్ణ భదాళంశకామితి ట్రూమః, యథా కుండ 

పాయినామయనే *మాసమగ్నిహో త్రం జువ్వూతొత్య త్ర నిత్యాదగ్ని 

హో త్రాత్క_ రాంతరముపదిశ్య లె నైవమివా కర్త భేదో2 స్తీత్యర్థః, 

రుత ఉభయలింగాత్- శ్రుతిలింగాల్ సతిలింగాచ్చ శ్రుతిలింగం 

తావత్ 'తమేతం వేదానువచనేన శాహణా వివిదిషంతి” తి సద్ధనదు 

త్పన్న రూపా ణ్యేవ యజ్ఞాదీని వివిడిపొయాం వినియు_ జై న జుహ్వ 

త త్యాడివదవూర్యమేవై పాం రూవముత్పావయతితి. స తిలింగమవి 

'అనా శ్రితః కర్మఫలం కారస్టిం కర్మ కర కరోతి యః” ప్రతి విజ్ఞాతక_ర్తవ్య 

తాకమేవ కర విద్యో త్ప_త్త్యర్థం వర్శయతి. 'యస్వ్వైతెఒపై షాదతా దొంశో 

కృంసా_రాలి ప్రిత్యాద్యా చ సంస్వ్యారక్వేప్ర వ సిద్ధి రై (ది కషం కర్తను 

తత్సంస్కృృతేస్వ నిద్భ్యోత్స_క్తిమభి పైత్య స స్మ ఎత భవతి, తస్తాత్. 

సాధ్యిదమ ఇ దావధారణమ్. 

సూ. అనభిభవం చ దర్భయం. 3%, 
సహ కారిత్ననై క వై తదువోద్చలకం అంగ దర్శనం ఆఅనభిభవం చ 

కామ్య ల్వే చేశ్యర్శక. కండ పొయినా మయనే “'మాసమస్ని హోత్రం జువో తి త్యాఖ్యా 

తన్య సాధ్యహోమవాచి త్వా త్త దేకార్భకాగ్ని వో శ్ర వదస వ్యవహితసిద్ధాన్ని వో త్ర 
య్ 

వరామర్శకతళ్వాయో గాల్ మానగుణవిళిష్టం కరాంతరం విధీయత ఇత్యుక్తం ఇవా త్ర 

యశ్ఞై నేత్యాదినుబం తానా మాఖ్యా శ్వ కార శ త్యాభా వాట్ సిద్ధవ్యవహీ తక రాను 

వాదక తష రెమో మేవ కర్త రాం జ్ఞనార్భత్వవిథిరిలి భావః సిద్ధకర్శను సంసా్క్కారత్వ 

వ్రసిద్ధిరపి కుస్టాఖ్యసంసా్రారద్వారా ద్ఞనార్భకకర్యాభేదే లింగమి త్యాహ హ=_యసై గలే 

ల నతి, 
లు 

న న! | భ్ = ట్ ల : నను కర్మ కాండస్థని త్యాగ్ని హో కెభ్యో ఖన్నా నివ యజ్ఞాద యో వివిది 

వాశ్యే విద్యానంయు క్తళయా విధీయం లె, వృకరణ భేదస్య 'భేదకత్వాల్ ; కథ" 

ముధయార్ల శ్వమిత్యత ఆహా 

భు ol Ft ను న్ = ఓ సరరథాప్ నిళ్య "బ్వేన విద్యార్థ లన చ నుాయా యజ్ఞాదయ$ తష 

ఫిన్నా 5. కుత్వ ఉభయలింగాల్ యేన వి వివిదిషంతి” ఇతి శుతిలింగాత్ , “అనా. 

కర ఫలం పొర్యం కర్త కరోతి యక ఇతి 



996 రత్న ప్ర భాభూవి. తే, శాంకర బ్రహ్మసూత్ర భాశ్యే (అ. ౩ 

దర్శయతి శు నుతి తిర 
7 

వష వ వ్ర పన నళ్యతి యం బ్రహూచ ర్యేణానువింద తె ఇత్యాదినా, 

తసాదరజావ్నా్య శ మక రాణ్ చ భవంతి విదా్శృనవహాకారిణ్ చేతి కారక తీ 
స్థితమ్. 

హచర్యాది సాధనసంవన్న సి రాగాదిఫిః శైల! 
తౌ 

ఇతృష్టమాధిక రణమి. 

సూ, అంతరా నాప్ తు తద్దు ప. 5౬ 
దల ది 

నదిసంప క్ష ( బాన టి ౧ ను విధురాపీనాం దు వెప సం దబా తెనాం వా న్యతేమా శ్రమ 

Ww 
కిం బా నా నతి తావత్సాగ ప్ప పం, ఆలో మకర్త ణాం విడ్వా వాతుత్యావ 

ఆం ల 

థారణాత్ ఆ శ్ ముక రసం భ వాచ్చ తేషామికే తవం ప్రాప్పె వ 

పతి బంధధ్వంస ద్వారా వి ద్యార్థ క్వ లింగ 

హూ తివ లిహీనానాముంత రాళ వ రినాం కిం విద్యాయామధి కారొ ఒ స్తీ | 
UP? 

3, బహచర్యాదికర ణాం 
we శ 

మాహఎ___అనఖీిభవం వేతి, 

ఇతి ఆష్టమాధథిక రణమ్. 

‘ న కాం 9 నన య్ 3 జాం అల ఏ౬, “అంకరా చాపి తు కద్ద ప్పైః అన్నాశ్ళమిణ ం జ పాపకర్మ నత్త్వాల్ 

న చ న చే కండు లే య నిందిత తాషచ్చ నంశయి సతి అ శృమకర్శణా మేవ విద్యా వాతుత్వశ్రు కరనా శ మన్య 

శై క్ = ప్రై వ నిందితత్వాచ్చు అనధికార ఇతి ఫపూర్వవక?, తత్రాన శృనుకర్మణాం విద్యాయాతుత్వా 

సిద్ది సిదాం లే తళ్సిద్దిరితి ఫలం, 
థి థి థి 

కిం చ 

బ్రవాచర్యాదిసా ధనసంవన్న స్య రాగాడిశేశెరనఫిభ వక్ సమవేతా న నశ్యతి 

యం బ్రవాచ ర్యేణానువింద లే” ఇ త్యాద్యా శృుతిర్ణర్శయవతి. ఆఅ నేన నూత్రేణ బ్రహ్మా 

చర్యాద్యాశృమకర్శణాం సహ శకారిక్ట నువ దృథేకృతమ్, 

ఫ్ర ర ఎ క నత్త పూరం యథా యజ్ఞాది శు త్యా ఆశ్శమకర్థ్యణా మేవ జ్ఞానసాధనళ్వవిధానా 

దా శ మిణామధి కార, న కథా విధురాణామధిఆారు, తళ్క్చృాతకర్థ్మణాం బ్ఞాననాధ 

నత్వాభావాదితి వ ప్రత్యుదాహరణనంగ ల్యెదమాహ 

అత, ఫూర్వవనె న్ ఆనా శ్రామికర్మ కాం జపాదినాం విద్యాసాధన త్వాసిద్ధి 

సిద్దాంలే ల్ఫిష్థంతి ఫల బేద?, స్త్ర శ్ వెధురాణాం కిం బృవ్మవిద్యాయోమధికా* ఫో 

చప్పి న "వలి సంచేెహే యే న్యా నా స్తీలి ఫోర్వః వత్స;, స్ట్ ౦కే స్వం ఆంత ఠా అళ్యమ దా 
థి 
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మాహా, అంతరాఇావీతు _ అనా శ శ్రామి త్వేనాంతరా శ వ రృవూనో౭వీ 

విద్యాయామధి క్రియ లె కుత_స్తద్హృ స్ట్రే?, రే క్యవాచక్న వీజాన శు తి 

వుభళ్ళతినా మేవంభూతానామవి బ్రహ్మావి త్తు, ఫం త్యువల బైః. 

సూ అపిచ స్మర్య ల, 3౭. 

సంవ ఫ్ర ర పృభృతినాం ద నగ్న చర్యాది యోగాదన చేశ తా శ్రి వు 

ర ణామజిీ మహా యో గిత(ం సృ రష్టితబ్రతివో నె సు.నను బీంగమిదం ప్రేతి 

బ్రచోదన రృనమువన్య_స్త సం కొను ఖలు వ్రా_పరితి సా౭భిధథీయ తే. 

నూ. విశపాను హళ్ళ, 3౮, 

వాసడదేవతారాథనొదిభీ 

తఇాచ స్తతః 
ద Q_ 

సంళే యః, కుర్యాదన్న న్న జా కుర్యా 

3౭. మ క్వాదీనాం విద్యావ త్త ్వలింగస్య జన్థాంత రా శృమకర్య ణాఒన్యథా 

సిద్ధః అనా శృనుకర్శణో విద్యార్థ క్వ ప్రావకం మానాంతరం వాచ్యమితి శంక లే 

నను రింగమిలి. 

నాశ మితారవిరుదానాం వ పావధరాణాం విద్యార్త శే ౨3౮, అ శ్రేమి వ్రవిరుద్ద ఆ వర్హమాత మభ 0 సర్గ స 

నమాప త్ర వేలి. మె బానితషరక, నన6నా దా మానమాహ తథా వేతి. మెతో దయావాని వర్ణ న్వు శ్రుమి ౦ కర భవతు 

రా ణి ల 9 వ క CA గ్ వ్ మ ఎదు మంతరా వినా వర్ధమానానామవపీ అస్త్యధథికారః కుతం తద్దృ షః తస్య దివా 

విద్యాధికారస్యానాశ్ళమిణాం ఈ శ్యాద్నాం శ్రుతి స్తతో" చ దర్శ నాదిత్యర్థ: 

అగడం ఇద el En - కాను? స్ ఒం ౧ సంవర్ధక వ, భృ్యతనామన (శ్రోమిణ మసి యోగిత్వం స్యర్య లె ఇక్యర్థ. 

నన్వనా శృమిణాం విద్యా బూతుకర్తాఫ "వాన్న తత్రాధి తార ఇత్యత ఆహా 

ఆనా నొ మిణామప్ ర కాడీనాం జవ *పవాన దేవ తారాధ నాదిఖి; కర వికేని 
UU (Ian UN జాలీ ౧... 

న్ 31 9 టం. జన EC ద్ద 
క్ట బాతుష్నిర స్తే పి 92 మనుగ్వహ ఇక్యర్థ 



అం చూ ళ్ అదర జ్ 993 రత్న ప్రభ భూమి తే, శాంకర బ్రహూనూత్ర భా మ్ [అ.3 

జ ర వ నీ ~ వ ం న్ వ్రరప్యా శ్ర మకర ఖః సంభవ తవ విద్యాయా ఆను గ హః, తథాచ 

సృ ్రతః== అనెక జన సందర ం యాతి వరాం గతి మితి జనాంతర 
సం 

_స్ట్వంత రాళన శ్రిక్వావితరబా కో మవ ర్తిత(ం జ్యూ యో 
UU ఎఎం 

విద్యాసాధనం శ్రుతస నృృతసందృపబ్ద త్యాల్. శు తలింగాచ్చ 'తెనైతి 

బ్రవ్శవిత్పుణ్యకృ కే. జస శ? స “అనా ల్ మో న త్స్టెత దిన మెకమవి 

ద్విజః, సంవత్సరమనా కృ మో స్టా సృచ్చ్రత్ర యం చరేదోతిచ 

సృృతిలింగాతి . 

ఇతి నవమాధథికరణమ్. 

విద్యా యాతు తథాపి లేషాం న శ్రవణా దావధీ కార; సన్నా ్రృనాఫెవాదిళ్యత ఆహ 

దృష్టా తి. బంధ కాజ్ఞునధ్వ స్తీ స్రీఫలక విద్యాకావుస సక శ వణేడధికారః సన్నా నినో 

2_పీ కవరులో న్ ఉవకరోతి శ్రవణం ప్రత్యనుగత్వాదితి భవః 

వగ. తర్తా శశ మిక్వం పృ థేత్యత ఆవా_అఆక స్తే ఏతి, పుణ్యకృ త్తెజన$ శుద్ద; 

"తేన జ్ఞైనమాన్లేణ చితి బ్రహ హా పాపా! తిత్యర్థం. అత్త పుణ్యక్ళ త్త్వలింగాద్యాశ 

మిశ్వం జ్యాయః పుణ్యోవచయే 4 శమ్రుం విద్యాలాభాదినా శ్రమన్య నిందిక త్వా చ్చేతి 

భావః. 

ఇలి నవమాథికరణమ్. 

నన్వనా శ్ర మిణామవ్ జపాదివైవ విద్యాసిచైేః ళా న్ న ర2 శ శ్కమిత్వం వరం 
wm 

వో 

స్యాదిత్యత ఆవా.__ 

ఆకన్తు అన్నాళ్ళమిత్వాల్ ఇశరల్ అశ శ్రమిళ్వం జ్యాయః శీను మేవ విద్యా 

సాధనమ్. కుతః “లసైతి (బహ్మావిల్ ప ణృక్మ త్ర జనశ్చ ఇతి శతా ద్రైవావిత్త ౪ 

విశేషణరూష శ్రుతి లింగ చ్చెశ్యర్థః, 



1000 రత్న ప వ భాభూజషి కే, శాంకర రబ్రహసూ త్ర, భా మొ (ఆఅ. 3, 

మః ప చున్చితేష్ష' యతి. య “బప షం సమాష్య లయ వ్రు పభ "వం ద యుల య ఇభాచ (బహాచర్యం సమాష్య 

గృహీ భవేత్ గృవాద్వనీ భూతా వన, జేక్ యది వేతరథా 

బహచరాంచేవ వవ చే దితి ఇవమాదీన్నారోహతూాసాణి 
YR బై By] య సి 
వచాంస్సు పలభ్యుం లె త నైవం ప్రశ్యనరొ హారూపాణి, నచైవమాఇచారా 

న Fa స > oe శిష్టా పద్యం క. యత్తు ఫూర్వకరృస్యను నచికీర్ష యా వత్యవరోహణ 

అల ¢ కీ ఠా 3 ఇ 9 ర్వా 

మితి తదనత్ త్ర,యాక్ స్వథర్నా వి దినుణః వ పర (ధర్హాత్స (నుష్టితా నెల 

రణాత్ , న్యాయాచ్చ యో హీ యం ప్రతి విధీయతే స తస్య భరో ఇల 

స్క (మ వ్యా 

న తు యో యేన స్వనుస్టాతుం కక్ష తే చోదనాలతణ తాషద్దర స్య. న 
తి op చాటి 

చ్చ రగాదివశాత్ ప చుషతిక, నియమశా స స్య బలియస్తాాత్. జెమినే 
లి = ల ల్లు 

త సంవతివతళ్తిం తాని 
ధి wr oe: _ 

ప్రతి దశ మాధికరణమ్ 

సూ. న వాఫికారికవముపె 

పతనానుమానాత్తదయోగాల్. ౪౧. 

యది నెషీకో బపహాచారి పృమాదాదవక ర్వేత కిం తస 
we Ww ణి ౬ 

బ్య య 7 సె న్ని క్యా నం చ 

బృహ చార వకీర్లీ నైర్ బుతంగర్హథ మాల ఖె తే తె తల ఫ్ర) యశ్చి_త్తేం 

ద్రూ,వం (సృచ్యుతే " (వ మాణాఖావం వ్యాచ పై “వమేాాఆయథా చేతి, శిష్టాచా రాభౌవ 

మౌహ-ా--గనై వమితి, “చం డాలా; క్ శ్యవసి తా” స్మ సృ లేశ్చ వలి తానాం కర్త 

నిప్ఫలమిలి భావ, 

ఇతి దశమాధికర కామ్. 

౪౧. “న చాధికారిక్రంి అవకీ ర్యేక-వ్యభఖిచ రే దిత్యర్థ 5. ఆపకీర్ణం యోనా నిషి క్షం 

శేతో యస్యా స్తీశ్యవకీర్ణీ. అత్ర వ్రచ్యుతస్య ప్రాయశ్చిత్తం స్యాన్న చేతి ఉవపాత 

కత్వాక్పకనస్యృ రేశ్చ సంశయః. వ్రచ్యుతసృ యజ్ఞాదికం నిమృలమిక్యు క్షం తద్వల్ 

నియమా కృద్రూ పాఖా వేభ్యః “ఆరణ్యమియాదితి వదం తతో న ప్రనరేయాలత్ * ఇతి 

నియమః, (పృత్యవరో హబోధక్రుళ్యభావః అకద్రూ వమ శిష్టాచారా ఖావాళ్చ తేభ్యః 

కస్తాక్స్ర చు ేరస్ర్రనూ ణికత్వాక్స) చ్యుతస్య కర్మ న విద్యా =పాశ్రురితి సిద్ధమ్, 



పా. ర. ఆధి కారి కాధికరణమ్. ౧౧. నూ. ఈం. 100౮1 

ఇ న్యా సీ గొ అ r= : స్వాదుత నేతి. నెత్యుచ్య కే. యదధి కారలక్ష ణే నిర్లీతం ప్రాయశ్చిత్త 

క్షా వో ణా వో అం ల్ 5 Ey నున$ర్షి వశుళ్చ తద్భదా థానస్వా పొాపకాలళో [| దితి తదపి న సేమ్ 

వ భనితుముర్లతి కిం కారణం “ఆరూథో నై.ష్టికం ధర్మం యస్తు 

చ్యవతే వున, పాయక్స్చి త్తం న పశ్యామి యేన భుద్ద్వేత్స ఆత్మ యౌ 

౬ 

el 

త్య పృ తిసమా థేయపతనస్కర ణాత్ ఛిన్న శిరన ఇవ రికి మాన 
అ = అ న న మ్ న ద పస శ్రే. ఉపకుర్వాణన్య తు తాద్భృక్చతనస రణాభావాదువపద్య తే 
తత్సా)యశ్సి త్తమ. 

ప్రాయశ్చిత్తం నిష్ఫృలమితి ఫొర్వవతీయతి--- నేత్యుచ్యత ఇతి. అకృకృత ప్రాయ 

కి త్తస్థ కర్శజ్ఞాన హేతుర్న భవతీతి ఫలం. సిన్దాం శే తు భవతీతి బేదం యథోవ 

నయనకాలే హోమో లౌకికాగ్నావేవ కార్యః చదారనంబంధో త్తరకాలవిహితా 

ఆగ ఆన జో ఏవం జాం ము ఇ ళ్ yy జ క్షీ థానన్య సం వృత్యపవ ప్తశ లలన ఆహవనీయా ఫో వాల్ కద్వదవకీర్ణి నో Ib) WU 

బారిణ$ ప్రాయశ్చిత్తం వశుర్రర్ణభో లౌకికాగ్నా వోతవ్య ఇన్యధికారలతణే వ 

ధ్యాయే నిర్ణతం. ప్రాయళ్చి త్రమాధికారికం తదుపకుర్వాణనై సవ న నైష్టిక నేతి ప్రా 

cl 

eh © 
వారి 

సిస్టాంతయతి..= ఉవపూర్వమితి. ఉవవదం ఫూర్వం యన్న పాతకన్య తదుపపా 

న్ కమిత్యర్థ3. “స్రాయశ్చిత్తం న పక్యామాతి దక్శనాఖావస్యృతేః స్రాయక్స్చిత్తా 

భావవరత్వం కల్పయిళత్వా కన్తూల శ్రుతికల్ప నాల్ ప్రాగేవ క్స్ ప్రసా ధారణ శు త్యా ₹ 

స్రాయక్చి క్షనచ్భావనిద్దేః కల్చనం నోచేతి_క్స్ వ్ల శ్రుతివిరోభాదితి భావః. 

యథా పూర్వం (వ చ్యుతన్య కర్మ న వి ద్యాహాతురిత్యు క్షక్, తథా వయ్య 

కస్యాపీ కృతప్రాయళ్చితన్య కర్మ న విద్యాహేతురితి దృష్టాంతసంగ క్యేదమాహా 

క్ నే వ అత్ర, ఫూర్వవమే కృతప్రాయశ్చి త్తన్య కర్త న విద్యాహేతుః, సస్దాంలే 

త ద్ధేతురితి ఫల బేవ9, వ మాదాశ్స) చుకస్య కిం పాయాశ్ని త్తమ స్తీ న వేతి సందేహా, 
(WU 

ఆఫశారికముప్ అధి కారల తీణనసీద్దం గర్దభాలం ధనమా వప్రైయళ్చి త్రమాధిశారికవు, తేదీ 

-సషికస్నావకీరినో ఇ వానీ, కుత వతనానుమూనాణ్ “ఆరూఢోే నెషికం ధర 
యా మ యాధ్ర — 

జి 
తె యస్తు వ్రచ్యువ'తే పునః. స్రాయళ్సి త్తం న వళ్యామి యేన శుఛ్లేళ్ళ అత్రవో ఇత్య 



సూ. ఉపపూర్షషమప 

త్వకే భావమళనవ త్తదుక్తమ్. ౪౨. 
అవి కే ఆచార్యా ఉవపాతక మెవై తదితి మన్నం లే. యనై్వైష్టి 

కస గరు దా రాదిభ్యోఒన్య త, బ్రహ్మచర్యం వికీర్య లే న తన్నవోపాత 

కం భవతి గసకుతల్చాదిషు మహాపాత శేస్యవరిగణనాత్ , త్రస్తాదువ 

కురాగావనై వ. ప్రాయశ్చిత్త క్రభావమిచ్చంలి బృహ్వచారి త్వా 

విశేపూదవకీర్ణి త్యావి స షూచ్చ. ఆళననక్, యథా బ్రహ చారిణో మధు 
మాంసాళ నే వ్రతలోష పునస్ఫంస్కారవై వమిత్, మః హ్ ప్రాయ 

శ్పి_త్తస్వాభావమిచ్చంతే న తేషాం మూలముపలభ్వ కే, య తు భావ 

మిచ్చంత లెషాం బవ బార్యని ల్యే 1తదవి శేష శ్రానణం మూలమ్, 
J-—3 

తసాద్శావో యు క్షతర రక తదు రం “మాణలక నే సమా విప్రతి 

ee 

దితి. _ప్తామళశ్చిత్తాభావస్త 

వ =n చె న ఆస = a 7 ౬ రల, ప్రమా కూ భావ a స్రన్సుమ త్వొజప్ భావ్యప్ర సిద్ధిః శ్రుతి 

సమ తీమావాకదు క్తమితి. 'యవమయశ్చరు "రిళ్య క్ర, 

యవశబ్దఎ agp వ యుంజిటే శేచిద్దేశవిశే షే ప్రీయంగువు. ఆత$ః కస్య 

హా వృద్ధ ప్ర కు యోగసాన్య్యూజ్ సమా తుల్యా నికల్పేన వ త్రి 

ఒల్లో 5 9,౧ స్ 
దు త్త్స్సా ప్రీతి పో బ్లు సద్టు౦అ కా శా స్త్రమూలా (సృతివ శ్రిక్హాహ్యో శాస్త్రనిమి క్రశ్వా 

దరాఏిజ్లానస్య. తథా చ 'యత్రాన్యా వా పీషథయో మ్రూయంత్యరై తే యవా మోద 

మానా స్తీషంతీ'తి శాస్తమూల త్వాద్దీర స్ప కాక ప్ర యోగవై సవాదర ఇత్యర్థః, స స్ర్పే 
— (UG 

రిమాహ=_ హ్రాయశ్సిరేలి, అన్హార్యోరణా కార్భం యత్నాధిక్యం శార్యమిని క్షావనార్థం 

విచాంక ను 
రా జాల 

చేదం మనో పాఠకమ్, యొన ప్రాయశ్చిత్తం న స్యాత్. అవి త్వేకే ఆచార్యా 

ఉపవదపూర్వ మె వేదం పాతకం మన్యతే, ఆత ఉవకు ర్వాణ స్యేవ చెషికస్నాపీ ఉక్త 

ప్రాయళ్చిత్తప చావ వపమిచ్త్చంతి, ఉభయోా; బ్రవాచారిల్వే నతి అవకీరి రి త్వానిశేపాల్ ; 

ఆశనవత్ యథా బ్రహ్మచారిణః మధుమూంసాళినః వ్రతలోపః పున సంస్కారశ్చ, 

తద్వల్; తస్తాత్ “స్రయళ్చి త్తసద్భావో యుదక్తతరః. తద్దుక్తం ప్రమాణలక కో 

Gr 

—D 
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రణం త్యేవం నలి యత్నగ రవో త్పాదనార్గమితి వ్యాఖ్యాతవ్యమ్. 

ఏవం భియవై ఖానసయోరవీ “వాన ప్రస్ణో దికాఖిదే కృచ్చ)ం ద్వాదశ 

రాత్రం చరితా మవోకత్షం వర్ల యేల్ ఫితుర్వాన ప పృస్థనత్ సోమ 

వృద్ధివర్థం స్వకశా స్త్రసంస్కా_రి శేతే త్యేవమాది ప్రాయశ్చిత్త స్తన రణమను 

ల్యే కాద శాధికరణమ్. 

యమ ఏ లెతసాం సాల్ మేభ్యః ప చచిననం వమవోపాతకం 
a] \ J a 

యది “వపా తక ము భయథావి కై బహిపష్క__ర్పవ్వాః “ఆరాఢో 

హ్రాయశ్చి త్త త్తం స్పష్థ్రమపి న వళ్యామాత్చుక్తం భగవదతి, తేతృర్ణంః మెష్షికవద్యతివన 

స్థయోరపీ వ్ర మాదాత్ బ్రహృచర్యభంగే ప్రాయళ్చిత్తమ పీత్యాహ---నివమితి, 

కృచ్చ)ం ప్రాబాపక్యం ముహాకతం బహుత౫ ౯ కా "ష్టం చేశం జలదానావీనా వర్ధయేత్ . 

యతిస్తు సోమల తావర్థం వర్గయేత్ , ' సర్వ పొ ద పనకో౭పి ఇ ఛ్యాయన్నిమిషమ చ్యుకమ్, 

భూయ స్పవస్వి భవతి వజ్హ్యాపొవన వీవ చి ఇతి చ “ఉావపాతకనంఘేవు పాతకశేమ 

మహాత్సు చ (పృవిశ్ళ రజని పాదం (బావా థ్యానం సమాచసే ది త్యొది స్వశా స్త్పృవిహిత 

ధ్యాన ప్రాణాయామాది సంస్కారోఒవి భితుణా ఆార్య ఇక్యర్థః ఆదివదాత్ “మనో 

వాకా యజాకొ దోహెనడ్డానొ జ్ఞాక 'పృమాదజాక్క్ సర్వాక్ దహతి యోగాన్ని 

'స్తూలరాళిమివానల$, “నిత్యమేవ తు కుర్వీత ప్రా పొణాయామాంస్తు పోడశ. ఆపి భ్రూణ 

పానం మాసాత్పునంత్యహరవా। కృతః ఇ ళల్యాద్యాని వాక కని గృహం లే. 

ఇతి నికాదశాధికరణమ్. 

ఈక. “బహిస్తూభయథావి సృ లేరాచారాచ్చు. కృతస్రాయళ్సి త్తెన్తెన్సహా 

వృతివర్తిః స్యాల్ * 'శ్వాస్తస్థా వా కన్నిమి క్రత్వాలత్” ఇతి, ప్రాయళ్చిత్తా 

భావస్యరణం తు యత్న ౫ "రవార్ట్ మితి న్యాఖ్యాత వ్యమ్. ఇత్థం వాన్మవ్ర స్థన్య వున 

కకభివర్గనం స్రాయక్చి త్తమ్, య లేస్తు న్వశా స్ర్రసంసారర ఇతి ఛ్యేయమ్, 

ఫూర్వుం యథా వచ్యుతస్య ప్రాయశ్ని తేనై వ శు కద్ధ తాల్ తత్కృతం కర్త 

విద్యాసా ధనమిత్య చాద్కి తథా కృత ప్రాయశ్చి'క్తైన సహ శిహైణచారరూ వం కర్త విద్యా 

సాధనం భవత్వితి దృష్టాంతసంగ ల్యేదమావా---- 



ల క అంతా 
పాయక్స్చి త్తం వ రు షమ 

లొతం విప్రం మండలాచ్చ విని 

సూ బాం ద్యాయణం చర” దితి 

కు, లెరిత్యా లెయః జి 

కం తాని యజమానక రాణ్ 

కృత శవణావికం జ్ఞానసాధనం న వేలి సంజేహే తేషాం శుద్ద త్వా శ్చాధనమితి 
Ww ధ్ జై 

స్తే ప్రాయశ్చిత్తాల్ వరలా*కే లేషాం శుద్ధ భ్వఒవ్యత్ర, శుద్ధ సభ వాన్న సాధనమితి 
a 

సిప్రాంతయతి---యద్యూ గై 8. నుగమం ఫొమ్యమ్. 

ఇతి దా్యచశా ధికరణమ్, 

N ద ల య నై అచ 5 ల; రర, “సాషమినః ఫలశ్రు అరి త్య ల్కృయః అంగా శిత పొ స్టివాభయక ర్త 

క్షక్ష్షసంభ వాల్. సంశయః 'య$ కృత ప్రాయళ్చి త్తస్సనంన్యవహార్య ఇళ్యుత్సర్ష స్య నిందాలతి 

అధ పై ద్ మ జః వ వాం న తేజా తేన కి శయస్యృత్యా నెప్పి కాదివం బాధ శ్ యో యదంగ కధా న తేజు లేన కన్తేత్యు 

ఆశ్ర, పూర్వవకే ఆరూఢవపతితమి త్యాదిశా స్త విరో భః, సిర్టాం తే త దానుగుణ్య 
డై) 

మితి ఫలశొదః, కృత ప్రాయళ్చి స్తన సహ కృతం కృవణాదికం కిం విద్యాసాధనం న 

వేతి నంచేహూ విద్యాసాధనమితి ఫూర్వః వతం, సిధ్ధాంకస్తు-_ఊర్గ ఏ రేతసామా 
జ; ళ్ వతి నవజ cn ం A we ఇ డో న్ శ్రమాల్ వచ్యుతిరువ వాలే ౧ మపహోపాతకం వా ఆసు; డాభ ఏఖావీ ఆ కృత ప్రాయ 

శ్చిత్రా ఆవి శీసైర్భహిహో ర్యా. “స్రాయశ్చిక్తం న పశ్యామి 'ఆరూఢవతిళం 

తా విప్రం. ..స్ప లహౌఏ చాంద్రాయణం చశేత్” ఇ స్రదినిందాస్గ ఎలేః శిష్టాచారాచ్చ. 

అతః ప్రాయళ్ళ్చిలైన వరలోకశుబ్ధేనావి. తేన సవా కృతం శృవణాధికం న విద్యా 
సాధనమితి సీద్ధమ్. 

ఫూర్వ్తం యథా యః కృత ప్రాయళ్ళ్చి త్త9 స సంప్యనహార్య ఇత్యుత్చగస్య 

౦దాతిశయస్త్యృ తా వైస్ట్ఐ రిషు. బాధ ఇత్యభాణి తథా యో యదంగకళ్తా స 
పాం © 

GA 

ఫలశ్రుత్యా బాధో ఛవత్వితి దృహ్రైంతసంగ త్యేద దా శ్రికేస్య కసత ఉళ్ఫర్లనస్య కర్వుక పల 
6 ల న్స 

/ 

మానా లా 
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oD ౧, ల్స్ | వ జ రానీ ఆహోన్విదృత్విక్క. రాణతి. కిం తానత్సా)_ప్పం యజమానక రాణతి, 

కుతః ఫల శ్ర లః, సఫలం హా శ్రూయతే 'వర్ష తి వ వర్ష యతి హయ 

వత చేవం వహ పృష్ట బంచెపథం సామాపా నే సె ఇ త్వాడి(భాం-డ 
ఎంయ క తచ్చ న సామి గౌమినా వ్రాయ్వుం. తస్య సాంగే వయో క. అధికృృత ఆ స్వెద థి 

కృ తాధి కార త్యాచై ఎనంజాతయకస్వ,. ఫలం చ క_ర్షర్యుపాననానాం 

మా “సీ a 9 గే శ్రూయతే ! హవ రతన య డొషా గ వ తస్వెదె) నను బుత్వాజో ఒవి రుల౦ 

దృష్టం ఆక నే. వా యజమానాయ వాయం నావం కామయలే తమా 

5 a పాపుల తస్తాత్ స్వామినఏ వాం గషు 

అపు పా స్తయో యజమానగామిస్వతం త్ర ఫలాః కిము వాచ్యం స్వనిష్ట బహూ ద్యాయా*॥ 

స్వాతంత్ర ్యమితి ఫలం వివేక్తవ్యం, అతః పౌదసంగతి8. హింకారవ్ర స్తావోద్దీధ పతి 

హోరనిధనా ఖన్ల వంచ వ, కారే సామ్ని వృష్టి ధ్యాతుర్వర్ష సమృద్ధి? ఫలమితి శ్రుత్యర్థః- 

శ్రుతం ఫలం బుత్విగ్ద తేం కిం న య. ఆవా_ తచ్చేతి, యథా సాంగ క్త Yu 

౨౬ 
GA eb ell, త్యర్ణ 8. అస్తు తస్య ఫలం కద్దతం కరా త్వన్యశ్నకిం న స్యాదిత్యత ఆహ... 

ఫలం చేతి, యదు క్షం యజమానగామి ఫలమి తి త స్యావవాదం శంక లే__నన్వితి, ఉదా 

చేన సాధయ తీ క్యర్థః, యాజమానం ఫలమిత్యుత్స ర్షస్యాసతి బాధకవచ చే సిస్ధిలి నమా 

ధ్యర్గః, స్యాత్ -ఫలభో క్తృ త్వాదిత్యర్థ 3. 

అత్ర ఫూర్వవ నే కద రృృత్వభో కృృృత్వయోంరై కాధికరణ్యమ్, సిద్ధాం'తే బుత్విజ; 

క ర్భత్వం స్వామ్యథీనమితి బరంపరయైకాధికరణ్యమితి ఫల భేదః. తత్ర కిమంగ్యాళ్చి త్రో 

పాసనాని యజమానక ర ఎకో, ఆవహూోస్విత్ బుత్విక్క రృ వీత కాయే. 

- ద —e ల న లం గ సె లి a సాషమినో యజమాననై పవాంగ శ్రిత పాన్నీషు కర్తృళ్వమిత న్టైయ అభార్యో 

మన్య లే. కళ, ఫలశ్రు లే? కర్గాంగ వంచవిధసామ్ని వృమ్ముపాసకస్య “నర్షతి వోనె 
ఇం 

ఇ త్యాదిఫల శ్రవణాల్ , అత; యజిమానకర్తృ కాణ్యే వేతి ఫూర్వః వత. 



1006 రత్న పృభాభూవి. తే, శాంకర బహూ త్ర భామ్యే [అ. ౩. 

సూ ఆరి మి సెసె హి 
Mn) బి దార 

ప వగ, 

నైతద స్తీ స్వామిక ర్మణ పాసనాఎతి, బుతిషక్క_ రా ణే స్వ తాని 

సు రితౌ్యశుభోమిరా చారో నును తే, కిం కారణం, తస హీ సాం 

ణమ యజమా నేన క్ ముత్వెక్పరి కి, కి యళతే, తత్స) యో గాంతః 

పాతిని వోద్దథాద్యుపాసనాని ఆ ధికృ ఆధి కార త్వాత్ . తస్తాద్దోహనాది 

న లంక ర ద డా ను 
కర్శ్యనియమన దేవన బుత్విగ్నిర్ని క. . తథాచ “తగ్పా బఫో 

దాల్యో విచాంచకార సహనై మిశీయానాముడ్డాతా బభూసి త్యు 

డాతృక_ర్పృక తాం విజ్ఞానస్వ దర ర్మయతి. యత్తూ క్షం య. ఫలం 

J నస ద 9 రం రా - రి వ వ్ శ్రూయత ప్రతి, నప దో కి పరార్ధ ఆ గచ్చుత్విజః ఆ వత్ చనాత్ 

ఫలసంబం థానువవ_ల్హః. 
(ఇ 

సూ, శుులెళ్చు. ౪౬ 

యాం నె కాంచనయజ్ఞై బుత్విజ ఆశివవమూశానతల్తతి యజ 
ల 

మానాఘయెవ తామాగఠాొసతన్రడి హో వా వోని తస్తాదు సైవం విదుద్దాతా 

రసి ఉఊపాసనమా రి శ్ర గజ్యమృత్విక్క రృకమిత్యత, [తం లింగ మావా 

తథా చేతి, తముద్రథాఖ్యం గనం ప్రాణదృష్ట్యూ భాన్టిక బాక్ ధ్యాత్వా చ నైమి 

శీయానాం సతి త్రీ తాముద్దా తాసీదిత్యర్థ$ యజమా నేన స్వగామిఫలకసాంగ వయోగ 

కరణాయ బుళీన్షజాం శ్రశత్వాల్ క “ర రృ ల్వేజపి న ఫలభా క్త్వ్వం ఉత్సర్ల స్య బాధకా 

భావాదిత్యు_క్ష తాల్ "కక్క యణద్యారా క ర్తృత్వభో క్ష త్వ్టసామాదాధికరణ్యం 

సిద్ధాంతేస్తు 

అగో పాన నమా ర్తి రజ్వమృత్విక్క- ర్త క మే వేత సెడులోమి రాచారోగ మన్య 

తే, అ కా సాంగాయ  కర్శకో బుల్విక్ వరి శ్రియతే యజమాచేన; తథా చ యజ 

మాన? మిఫలకమవ్యంనో సాననం యజమానేనో స్వర్ల గామి ఫలకకర్తార్గ ౦ పరి శ్రీశ్ 

బుతిష్టక్క-_ర్హ క మేవ కర్లాంగప వృణయనా శ్రి గో దోవానాదివదితి న ఫల, ర శుతివికోధు 

కిం చ= 

“యాం వై కాంచన యశ్హై బుత్విజ ఆశిషమాశాసత ఇతి యజమానామైవ 



పా. ర] సహ హ కార్యంతర విధ్య ధిక రణమ్. ౧౮.నూ. ౮౭, 1007 

కస్ట విజ్ఞానస్య యజమాన గామి ఫలం దర్శయలి, కనవంన 
ర న వంకిమం మృళ్వక్క_ర్మల్వ సిద్ధిః, 

త్ర, యోద శౌ ధిక క రణమ్, 

సూ. సహకార రం తరవిధిః పశ ణ తృతియం 

తద్వతొ విధ్యాదివత్, ౪౭. 
'తసాదాహణః పాండితం 0 నిర్విద్వ బాబేంన తిస్టా నెక్ నాద్బాబ్మా ఫ్రై ఫీ 

న త్యం చ నిర్విద్యాథ మునికమానం చ మౌనం చ 
భృశ్యకర్త కే యుచ్దే రాజా యుద్ధ ద్ద లే జయతి వేతి వదితి భావః రో 

ఇతి త యోదశాధికరణక్. 

2. “సహానా కరవిధి? వస్నణ తృతీయం తడతో విభాషదినల్? య కి ర్యం॥ 9 Ea ళ్ళ 0 ge భా ఇ యస్తా 

గ్వూశే( చాపహాణా ఆత్తానం విదిత్వా నన్న న్య ఫేమొచర్యం చరంతి కస్తాదభు వాత oo Uy 

నో=౭కి చావాణ ఆ పొతజానరూవవండావాక్ పండితః త తన్య కృత్యం పొాండిళ్వం we లా ల 
శ వణం కం నిక్విద్య నిశ్చయెన లబ్ధ బాల్వేన శ శ్ర వణక్ఞానస్య బెొలభావేన మన నేనా 

సంభావనానిలా చా సేన బాలన్య భావేన వా శుద్ద చి త్రరేషేన స్థ తుమి శల, వీవం 

మనన శ్ళవణో కృత్వా ఆభానంతరం మునిర్ని ఏ భ్యాసనకృ త్వా ల్ ఏవం ఆమానం 

మా నాదన్యశ్ బాల్య పొండిళ్యద్షియం నూనం చ నివిధ్యాననం లబ్ద్వా అథ జ్ఞాన 

సామ గీ పౌమృ_ల్య్యానంకరం బ్రహావామితి సామి త్కారవాక- బ్రావాణో భవతీశ్యర్థ, 
క చ్ మానశోబ్దస సిద్దరూ పె పారివ్రాబ్యే ఆను స్టే చ భా చే చ్ర,యోగాక్సంకయః. 

నా 9 ఒన్ | న. వా. తౌామాళిషనూశానత ఇతి హోవాచి ఇవి శే ఈ బుతిక్క_ ర ఎక సో పాననస్య 

యజ మాన గామిఫలక్ష్టమవగమ్యత ఇత్యు పాన నాని బులిషక్క- ర ఎకాణీతి సిద్ధమ్. 

భూర్వం యథా “యాం కాంచన యర...” ఇ త్యాది వాక్య శేషాదుద్దీ భాద్యూ పా 
3 Wo రీ స అ? క్ i సనాస్వ్వార్షి వజ్బనిర్దయ: తద్వత్ “ఆభ మునికి అభ బ్రాహృణ3 ఇతి విధివిధుర వాక్య 

శేహాననస్యావికోయత్వనిశ్చయ ఇతి దృష్టాంతసంగ ల్యేదమాహ___ 
ఆ శ్ ఫూర్వువమ్న మౌన స్య్యాను శే య త్వా సిద్ధి, సిధ్ధాం కే డ్డానం (త్యంత 

రంగన్య కలిస దితి ఫల భేద. బృవాదారణ్యశే క్రూ, శూ య తే. బాల్యం చ పాండ్త్వం 

చ నిక్విద్యాథ మనికి ఇతి, తత్ర, కిం మానం సపథయలే న నేతి సందేహ్కే శేతి 



జ్ చ అవల = 1003 రత్న వ,భాభూపి, జే శాంకర, బ్రహ్మసూత్ర భా పష [అ ౩ 

గ జ రం" క్ అస కద వీ గప నిరిద్యాథ  బావ్లాణః ఇతి బృహదారణ్య] శ్రూయతే, త్ర 

సంశయః, మానం విధీయతే న వేతి. న విధీయతప్తతి తౌ*వత్సా) _ప్పం, 

నయ బ్లా వే క్ష్ వె క్ష రకా వ ర రత బాల్యేన తగా నదిత్య రన వి గేరవనసితశ సల. నప రథ మునిరిత్య 

విథధాయికా విభ ససపలభ్య ల, వవ యు కః. కుత; 

a 

చ్యేత్యేన DE వం మౌనం, అవిచ మానం చ మొనం చ నిర 

Ry (బాహాణి ప్రత్య తీ, తావన్న బ్రా హూణత్వం విధీయతే, ప్రవ 

పొాకృత్వాత్ ; తస్తాదథ శ్రావణ వతి యథా పృళోంసావాదః, తశై 

ae మునిరిత్యవి భవితుపా త్రి, సమానని చేశ శ్యాదిల్యే వం పాకే 

ద్యాసవహా కారిణో మౌనస్వ బాల్య 9 య్హూమః -సహ కార్యంతక ర విధి 

పాండిత వ్రనద్విధి వా శ్, నయితవ్యుః 1 అపూర్వత్వాత్. నను  సాంచెత్యకో 

నైవ మానసా వగ తత్వము క్త కం, నె 

క యాక్టక్వార్ మనసా నాన్లునిరిత చ వుష్ణిత్సే. ee aan 

త గహం వాసః సి ఇతి చ వయో దర్శనాత్ . నను మునిళబ ఉత్తమా 

శమవచనో వీ దృశ్యతే “గాక సమా బానక్నకులం మానం వాన 
లి J హా థి బి 

సలు ఇ రో న € ల్ వీచు ి౪ 9 గ సల పది చన వ్రస్థమి త్వత్ర. 3 వాలీ కిర్షనివుంగవ?ి తా షు వ్ఖెా 0 

యథా 'శగ్నా బకి ఇత్నానివాక్ళేమోత్ ఉద్దిథాద్యు పాన సన స్యార్తి పజ్యుత్వనిర్ణయ 

స్తద్వదథ బ్రాహణ ఇతి విధిహీన వాక్ళేేపోల్ మానస్యావిభేయత్వ నిశ్చయ ఇతి ఫూర్వ 

క్షమావా=న విధీయత ఇతి. అత ఛ్యాన స్యాననుష్టానం సిస్ధాంలే త్వనుస్థాన మితి 

LA a లం. యది మానం పొరివ్రాజ్ళం తదా వాక్యాంకర ప్రా ప్రమనూద్య తే బాల్య విధి 

(వశంసార్థం. యది జ్ఞానం క తదా పాండిత్యళన్టైల్ ప్రావ్తమితి శూర్వవకు గ గృంథార్డ ః, 

మునిళబాద్గిజ్లా నాతిశయః వ తీయతే తన స్య జ్ఞానమా తః వాచి పాండిత్యశ బ్రాన్న ప్రాకి 
ది థో wy 

నాప్ మునిశబ్లః వరివ్రా డ్యాచక 8 వాలీ శ్యాదిను ప్ర యుజ్యికూన తాః శత క్రస్తాదప్రోత్తు 

మొనమసూర్వ త్వ్వాద్విధిం శల్పయతీతి సిద్ధాంతయ తి నవమి త్యాదినా, ఆప స్పంబ 

ఫూర్వః వకుః, సిద్ధాంకస్తు ఫల భూకసాకా త్కారే శ్ర వణాద్భ పే కియా నహకా 

ర్యంతరన్య మానన్య నివిధ్యాననాఖ్యస్య విధిరా శృయితవ్య$, అఫూర్వ త్వాల్ = 

నను “గార్హ్హస్థ స్రమాచార్యకులం మానం వానప్రస్థమ్ ఇత్ర మానశబ్దస్య పారివ్రాజ్యే 
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నాతొ లతరా శ్రామసన్ని థానాచ్చు. సారిక హ్యా త్త తో తృమాశృమో 

ఫాదానం, జ్ఞాన ప, థానతాాాదు త్తమా శ మస్య స్తదా ల్స్ హేండి 

త్యాపేతీయా తృతీయమిదం మానం జ్ఞానాతిశయరూపం విధీయతే, 
A కద జోల అదా గ జోన్నా యత్తు జె బాల్యవవ విభేః, వర్యవసానమితి, త థావ్యఫూర్వ త్యాన్నునిత్వస్వ 

విధేయత్యమాశ్రీయతే, మునిస్స్యాదితి ని ర్యేదనీయత్య్వని దేశాది 

మానస్య బాల్యపాండిత్న సవద్వి ధేయ త్యా క యణం, తదతో విద్యా 

వత। సన్నార్టసినః కథం విద్యాన వత; సన్నా న్టిసీన వత్వనగమ్యు తే. తదధి 

కారాత్ 'ఆత్మౌనం విది ౮ పుత్రాద్ద్యషణాభ్యో వ్యువ్టొాయాథ ఫ్త్సం 

ప్ర 5 3 dl ఆ ణా ~ చర్యం చరంతీ'తి, నను సతి విద్యావ_ల్త్వే ప్రాప్నోత్యేవ తత్ర విద్యా 
తిశయః కిం మానవిధి నేత్వతఆహ=స తే. ణేతి. వతదు క్షం భవతి 

fa 3 రై శ్ యన్నీన్న మె 'భేదదర్శన ప్రాబల్యాన్న ప్రాప్నోతి తసి సీన్నేన నిధిరితి 

విథ్యాదివత , యథా 'దర్శవూక్ల మాసాభ్యాం ; ద కామో య జే తే” 

వ్రృయోగన్య గతిమాహా---ఇతరా శ శ మెలి, కించ "అవమానం చ మానం చ నిర్వ ద్యే "తి 

శృవణమననవదను పే స్టయతోక్తేరాలస్య నిధేయ లే త్యాహ....నిశ్వేదనీయ్వేతి. నచ 

శ్రయాణాం విధానే వాక్య భేదో దోషః ఉవరి థారణవదిష్ట త్వా ద్వాక్య భేద స్యేతి 

భవః. క స్వేదం ఛ్యానం విధీయత ఇత్యత్రాహ---తద్వత ఇతి. ఆత్మానం విదిల్వేతి 

వరోతుజ్ఞానవశః సన్న్న్యాసీనః ప (వృకృతత్వాదిత్యర్థః. సూతోర్థసామో త్కారసాధన తేన 
శ్యానాచేష్షడ్డాడా లోకత౩ ప్రాం శంకి త్వ నియమవిధిమాహ నన్ని త్యాదినా, 

నను జబ ట్రహ్మవిద్యావనే వాక్ష్యే క జ్ఞ నాంగవిధిరితి చేశ్ స సఫల కృతువరే వాశ్యే౭జ్ఞ 

వధివది శ్యాహ- వి ధ్యాదివదితి. (వ, ధానమారభ్యాంగ వర్యంతో విధి; తత, (మ, ధాన 

(వృరౌకాగదర్శనాణ్ కథమ్మత్స మానం నివిధ్యాసనం స్యాదత ఆహ_ళ్ళతీయమ్, 
జ్య న “కా అ న శ్రావణాద్య ఉక్చ్సీ్ష యా నిదిధ్యా నమ్ వ్యాక 50 విధేయక్; సృ తౌవితరాశ్వను 

సమభి వ్యాహారాల్ నిది ధ్యానన్మవ, భానం పారి వ్రాజ్యం హానశబ్దేన లమ్యత ఇత్య 

విరోధ$ నను కస్య మౌానవిధిరిత్యత ఆవా.కేద్షిత$, *విపతార్టో ఇతి పరో తృజ్ఞానవళ, 

సన్యాసీన వకృత త్వాల్ . నను నూత్న వస్తు పూక తారే నివ ధ్యాసనన్య స్వతః 

స్రైవత్వాల్ విధిర్ని రర్భ క ఇత్యత ఆహావ కణ. యస్మిన్ వరే 'భేదదర్శన ప్రా క్వి 

కాన యేరా ప్రావ్త్యభావ వాల్ విఢిర ర్న "నేవ. నమ (బ్రృహ్మపరవాశ్ళ్యే కథం విధిరిత్యా 

శంక దృష్టాంతమాహ-విధ్యాదివత్ . విజ ఆదిః విధా ధ్యావి! క, ధానవిధిః, తద్వల్ , 

గర 



౮ ఇస న జ్ న్న భాభూపి తే, శాంకర బ్రహసూ త్ర, భా పెళ్ల (అ. 3. 

ఇత్వ త్త అన మ్యవసంహరళా కరవు దర్శయతీత్యత 

(81 

చ ఆత్త వవాంగం విధ్యంత ఇత్యుచ్యత ఇత్యర్థ 8, వశత్సూ (తీఖావ్య 
వానళ్ళిళ్ఞాస్టృ నాస్ష స్టస్మాళ, న్ మధర్శ క్షశ్ల (శ వణవిథిర్నా స్తే వీ స్రి వదంతి. విధా హ్యపి 

శ్. మ చేక్షీకం తచ్చ  శోదదర్శన శ్రోబల్యాద్దర మతి సం వ చాయవిదః. 
ఈలా, సమాప రనానంకరం కుటుంచే స్థితో ద్రహ్మాలోకం ధ్రాన్నోతి 'న చ 

పునరావర్త రత్తి ఇత్యువనంహారాల్ నన్నా ససో నా స్తేతి కంకార్భ 8. ఆయాస సవిళిష్ట 
కర రృ చాహుళ్యాత్ నృ హిజణోపనంహార$ కృత$ఎన సన్నా ససాఖావాదీతి సమాధ్యర్థ 8, 

న డు న వక కు 
నె న 

ఛే 

నే అ శో తొద వ, ధానే శి వల్మాశ పె శ్రుతిని జ్జ కస్తాచ్చాందోగ్యా 
ిఫిసమావృక్య కటుంబే ఇతి గకహొణోపసంహోర స్పత్రాహ-__ 

యజ్ఞాదీనామా చ్చ గో మాంకరవిపీ తౌానాం వో శమాదీచాం గృహస్థా శ్ర, శమము 
త్తే షన సంభవ గృవాస్థాశ్ర లే గ మే ణోవసంవేరం, న తు సన్నా్యాసాభఖావా 

వచో సః 
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న! 

సూ, కూనవదితశేషామఫ్యపచేశాల్ * రకా 

యథా మానం గార్తస్త పి చె చె తావా శ్రమౌ శ్రతిసమతా వేవ 

మిత రావవీ వానప్రస్థ స గురు త వాసొ, విరా ఫాం స్రరసా చ్చు తిః 
ళ్ 
తవవీవ ద్ న ద్వితీ య్యా షానా క్యా చార్యకులవానీ తృతియకోప్ర ఇత్యాదు స్స 

త స్థాచ్చతుక్షామప్యా శ్ర మాణామువ దేశావికేషాల్ తుల్వవత్. వికల్ప 
1 ప్రల వత్త ఎలరేమోమితి దష రర రా త్త మయో 

ల 
2 

భేదా నశతయా౬నుషూన భేదా వే వకయ వెలి 

ప్రతి చతుర ళా ధికగణమ్, 

సూ, అనావపష్కు_ర్వున్నన్వయాల్ . ౫౦. 
'తస్తాద్యా స్పై హూ ఎ౦జత్యం నిర్వచ్యు బాల్వేన థిస్ట స టెలి 

చాలంమను ఘైాయతయా హాయ తె తే త్ర శ్రీ సుల Per: న్న fe] య లీ a9 టి చ 
జాల్యమితి స్థితే సలి బాలు! ఖ్ "వస న యని శివస్యేచ్చ యా సంపొడద 

రోగ. నన్నా వ్రీనగార్హ్డ స్థ ్రద్బ్వయము త సూత్ర క్షం తతో =న్ఫబ దె  గోమదర్జియం 
5 నా స్తితి కళ్యచిన్భనుస్సా గ్ర క్త త్తం నిరస్యలీ...మానవదితి. ఆ శ్రమద్వయనదిత్యర్థ?. 

ఇతరయోరవీతి వాచ్యే బసవా _క్రిరవాంతర భేదవుసే మమ్మ న చాస్యాఖిః షా గ్భితః. 

ఇతి చతుర్దళా ధికరణక్. 

గ్, ఆఅనావిమ్మ్క_ర్వన్న న్వథయ నాల్, త, బాలే విషయీ. =. కద్ధికన్య భావా 

ర్భ తా్వనంభ్ల వాల్ కరార్రత త్ధత్వం గృహీత్వా కిద్జ్న్తూ త్ర త్వా బే ర లోనా సయం 
ద్రి యళ్యావిదూవభా వశ జ్జేళ్చ బాలకర ర్వ త్వ్వావిశేపాల్ sosodre కర్రే స్రీ 

ల టల 

మానస్య గార్డు స్థ ఫ్ iy న యథా శ్రోతిమ త్త OE సమ్, తద్వద్న [హా నా గా సృ పస 
గ 

యోరపీ శ్రుతిమూవ దేశాల్ లాభం సహా చత్య్యోర ఆ కయ గునం7 దుజ్త[, 
' 

అస్ చ a ద్వయోర్చహువచనం వృ త్తిభేద ఫప్రాయకమ్, 

పూర్వం మానశబ్దస్య జ్ఞా నాతిశయే నిది ధ్యాసనే ఎ సిద్ధ చత్వాల్ నికిభ థ్యాననం 
విధేయమిత్యు క్షమ్; తద్వ ద్చాల్యశబ్దస్య కామచారాజా ప్రసిద్ద! తదిషధేయమితి 
దృహ్లా ౦ంతేనంగ త్యేదమావా.... 

(=) 

ud 
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యితువమళక్య త్వాత్. యథోష “పాదమూ త్ర పురీష తా్యాద బాలచరిత 
మంతక్షతా వా భావవిళ్థర్దంభ దర ప్రరూ ఖేంద్రి య తెదికహాత తా 

వా బిల్వం సాష్టిదితీ సంత యః, కిం తావత్ వప షం- కాముచార వాద 

భత, తా యథోవపాదమూ త ప్రరీషత(ం చ ఎ పసతరం లో కే శూలం భవ, ఆ" యథోప ర్రావుాసల్వె ప్రగుద్ధ రీ 
మితి తేద్దవాణం యుక్తం, నను పతీతత్వాదిదోవ. ప్రా స్తేష్న యయు_క్టం 
కౌమ చార వాడా ద్యాచరణం, న విచ్యావతస్సన్నా నినో వచనసా 

ల టై జీ ౮ షల ది ట్ టె తౌ మళ్హ్యాదెవ దోపషనివృ లై; పళుహాంసా-దిష్వీ వేత్యెవం పాన్సెఒభీధీయకె, 

స, వచనస్య గత్యంతకసంభ వాతి అవిరుభ్ధె హన్నస్తి౯ బాల్యళ భా 

ఫిలప్యె లభ్యమానే చ విభ ష్టం తేర వాషాఘాతక్షల్బనా యుక్తా. వ ప్ర ధానో 

పకారాయ చాంగం విధియిజో జ్ఞానాభ్యా్ట సక్ వ ప్రథానమిదొ యతి 

నామను స్టాయం, న చ సశకలాయాం వాలచర్యాయా మంగి కి కి యనూగణా 

యాం జ్ఞానాభ్యాసస్పంభావ్య తే, తస్తా దింంతరో్ ఇ భావవిశేపో బాలస్యా 

వరూస ధం ద్ర య తా దతిరివా బాలా మూ నీయ తే. త దాహ, అనాపిష్ము_ dU 
ఖే . గా న J న్ న క్ష 5 క” సులి జాన ధ్టయన థార్షెక ER భ రాక మవిఖ్య్యా పయకా దంభ 

ద ర్చ్పాదిరపాతో భవత్ యథా బాలొఒవ్ర, న ఢం ద్రి, యతయా న 

ఫూరంవనే గంగ కేన తిషనూ త తాన చేరవ్య ఫూర్వవష్నై విద్యాం" త్వన తిప్టన్తూ త తార చెరవ నష్టాన ౦ సద్దాం "తే భావశుద్దా రే వేతి 
జ a జా రా గ బలో ఫలం. ఫు ర్వ, వకొనసశబ్లన్య బ్ఞైనాతిశయే ధ్యాసే వ పీద్ధ ద తాల్ థ్యానం “సెళీయ 

మిత్వ్యు క్షం కద్వద్భాల్యశ బ్దస్థ కామిచారాజా ఎసి దః తడ్విథిగృనాణ మి త్యావా 

కిం తావదితి. ౯ామతకతశ్చరణవదనభితణాని యజ ఏ నః శకామచారవాదభత ణః తస్య 

భావః శే త్తిక్యర్థః, యథోవపాదం యథాసనంభవం 'మూశ్రాని యస్య కద్భావ స్త త్తం 
బాల్యవిధిబలాల్ పాతిత్యళా స్త్ర మన్యని విషయమితి భావో 'య స్త వనిజ్ఞన వాక్ భవత్య 

మనస్క-స్స చా౭శుచిక, నస కత్సదమాప్నో తి సంసారం చాధిగచ్చ తీ” త్యాది 

" చబివాదినియమవిధిశాస్రై విరుద్ధన్మ భావశుర్థ్యా ఖ్య'భాల్యస్య విధినంభవాత్ న 

ఆత్ర ఫూర్వవ షే కామవారాచ్వే వి ద్యాంగ ల్వేనానుష్టూనమ్, సిద్ధాంత భవ 
కుద్ధేశే వేల్ 1 ఫల భిదం. పూర్ ్వ్వేదాహ్భృృశశ్రుత్ " బాల్యశబ్లైన కిం బాలస్య కర, కామ 
చారానికం విధీయతే, ఉత భా వశుద్ధికితి సంశయ, కామచారాదికమితి ఫూర్వః 
వత, సిద్దాంతస్తు —'అవ్య క్షలింగోజవృకాణారః' ఇలె శు; న్వగుకావ్ర, ఖ్యావనా 

విభిరనావిష్కుర్వ న్నా త్తానమ ప, ఖ్యావయన్ భావశుద్ధ్ భ వేది త్యేళోవన్తాత్రం 
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చ Ft ux ned NA శం ని న వలేహ్యాత్తెనమా వుహ్ము_ రృుమీోహ ఆ తద్వత్ ౧6౦ Wer వాక సర్ది 

దృ థానొవకార్న నానుగమ ఉపపద్య తే తథా చోకం స్ఫృతికారైః 
లీథి 

“యన్న సంతం న ఛానంతం నా శ్రుత తం న బవూ శ్రుతం, న సంప్ళ త్తం 

5 దాషసజ్ఞాతి జ వ్ర స సగ త్ర { జక వం, రం ర" న్ా పో య నై పల. ఆతం "వెద కల్పెత్చ బి బ్రాహ్యణ గా పధ రా శ్ర 

చరత, ఆంధ వజ్జద న చ్చాకి మూక నచ్చ మహీం చరేతి. అ; న! వ్ 
(హక 

ప 

(0% © క. గ్ర గీ by ) చ చె నసూాదడి, 
యా 

ల లో _ కే ద జ అ పంచద ళాథికర ణము. ya 

సూ, వవాకమప్య 
వమ గో టల ౧ ' రా ల 

ప స్తుత ప్పలేబంధె తద్దర్ననాలి గం. 

సరా(గవేమాచ య జ్ఞాది శు తేరి రిత్భత ఆర క చ్య్బావచం విద్య 
యన్న వర wi wr sr జట్ ల సాధ నవువ థఛావతం తళ తలం విద్యా ఫిద్ధ్యంల 1 కమి సాన జన్య గి సష్ట్రతి 

ఉత కై కడా చిదము Es శార్రీత్రి చింత తే. న్ం "రరర వత్ వా వని” న పు. కం 
WU ప్ర JD ద... 

య భస్ట చెహ్టైని 'ప్రవితి సర్టాంతయతి-...వీసమితి. వ, థానవిర “ధిత్వాచ్చ న అద్విధి 

8 త్య్బాహ_ వ ధా నేతి, భావశుద్దక్విదో కవ కారక స్వేన అనయాద నావిమష్కు.న్వక 

భ వేదితి బాలస్టవథ్యర్థ ఇ ఇట నూత యోజనా, 
టాలీ 

ఇతి వంచదకొధికగణక్, 

౧, వహీకమవ్య వ వ పృస్తుత వ, తిబం భే తద్దర్శనాల్ . సన్నా స్రసాది బాల్యాంతం 

సాధనజాత ముక్త్వా త తఆన్ఫాధృవిద్యా జన్ల విచార్భత ఇతి సంగతిం వదక సాధథనస్య 

ద్వి థా ఫలనంఛ వాల్ సంశయమా హూ న ర్వే త్యాదినా, కారీరిష్టీవదై హికఫలత్వ 

సదయవ ॥ శ వణాదీనామితి ఫూర్వవమీమాహ..._$0 తావదితి. నన్వాముషి కఫలక 

విధీయ లే, న = వ థానే జ్జునాఖ వసే అనయా ల్. న కామూ రొటివ్రమ్, 

కన్య తత్రానన్వయాలీ , కౌచాదిధర వి విధాయిశా, స్త్రవిరి' *-ఛావ్చీతి. 

ఇత్టం సన్నా్యాసాదిబాల్యాంతం సాధనజాతమఖి ఛాయ త ఆహ్పాధ్యవి ప్యాజన 
+ శ 

విచార్యత ఇతి హాతుహే బాతుమద్భావసంగ' త ల్యేదమాహ 

అ ల్ పూర్వవ మే నే శృ వణాజేర్వి ద్యాసాధర శా "్వసీద్ధి?, సీం చే _వ్కతిబంథక 

దశాద్విలం'చే.కి తత్సిద్ధిరితి ఫం భేద? శ కత శ్రవణాదిల్సి కిమిమయోవ విద్యోశ్స ట్ర, 



D4 రత్న వ భాభూషి కే, శాంకరబహానూ త్ర, తభాపే [అ.౩. 

వణాదిపూరి('కా హొ విదాషి, న చ కన్చిదము త్ర త్ర విద్యా 

మి జాయ తామతుఫీసంథధాయ శ్రావణాదిషు సవ్య రే నమాన ఏవ 

త్తు జస ని విచార్టిజన్హాభసంభాయ తషు పృవర్శమానో దృశ్యతే 

మ, n 3 డం ౫ Nn = జు నాల గై జో వ అజ్జ్హాదిన్యఎ శ్రవణ చు ఓర శ టైం రు 7 అ జనయంతి, వృవాణజన్య 

ప సస ద్యారా తసాజహూక మేన వ. ఏవం ప్రావే 

ల్ య (న్ 5 | REN G 29 గ 

లి Dm 3 Ue రా సీ కాంగా రో “వా డ్ = er nT న క్రియ సపస్టీతేవిపా కెన కరాంతరేణ త చేవ నిదో్యోపవద్య తే, 

క్రియతే తదాఒముల్రేతి. ఉపస్థీతవి పాక 

ప్ర జ్య కశాంనిమి విత్త పనిపాతాద్భవ 9. యాని వైకస్య 
న అ మూ 

ని దేశ కాలనిమిత్తాని న ఆతాన్యేవాస్యాపిళి నియం స్మ 29 గ్గ ర 1 
తుం శకష్టత యతో" నిగుద్దఫలాన్యపి క రాణ భనంత్క శాస్త్రమస్యస్య 

ర 

న్ 

జంగ నావాం( యమా ౦ జ {HCD nn 8 na rIIa యజ్ఞాదిన థ్యవిజ స్థ్రయోాః కభిమెహాకత్షషనియను ఇత్వ త్ర ఆహ-యజ్ఞా వీన్యవీతి, 

సేద ద్ధి దారా యజ్ఞదిపే? శ్వ శ పణాదిమ నాకుద్వి ద్వా హేతువు నుటి లేవు నిద్యావిళంభో 

న యు కక దృశ్నతే చ "సళ 9, అతళ చ ద్యాసౌతుత్నమసీద్లమితి వ్రార రక్ దృ ౦బక5 కళ్ళు పదా త్వమ సిద్ధ వుార్వ 
డ్ 1 ఎల్లా 

వనే ఫలం, పృతిబంధకవళాద్విళంబేషపి హేతుళ్వసిద్ధిరితి సాం తే ఫలం మఠ 

చికి త్సావదనియతఫలం (శ్ర వణాదికమితి సిద్ధాంతయలి---వీవ మితి. నను ప్రారజ్ధకర 

WU (UU 

బంధం కిం న స్యాదిత్యత అనా---ఉవస్శ్తవి పాళత్వం వేతి, 'జేశాదిమహిమ్నా కరాణి 
య క 

ళీ నవ ౧౦ కో “జే వ జామ రజ గ" అ ల య పచ్యంక ఇత్యర్థః ఆన శ్ర ణాదిక్ర మొన కమిలి న సవచ్య లే తత్రాహ యాని వేతి, 

విశేషేణ శృవణాదిఫల, ప్ర తిబంధః కిమితి కియే శ్రోవణాదిగౌవ కర విపాకృషతి 

కాచకక్వ్టం ఫలౌన్లుఖ్యహోతుక్వం. నను కర్ణి శృఐణానివి పాచకశ నిశాదికం.. కీదృశ 
ఇ చర జ నావీ అంగన తత ఆవా=శా స్త్రమపతి, ఫలబలాద్దేశో దిజ్ఞానమిలి భావః. తథాపి కర ణైవ 

శవణాది ప తిబంధథో న వై సరీత్యమిత్య త్ర కో మాకు స్త త్రాహ= సాధ నేతి వతి 

గా § జ న్ా = 3 లి ' ఇరు భు _ ఊత కదాచిదముత్రాపితి సంశయే, ఇహౌవ విద్యాజనాస్టీ తి కామనయా శ్రవణా 

ద్షు పువృ్తిరైహిక మేన విద్యాజ్తే తి ఫూర్వ$ వత్ః, సిద్ధాంకస్తు_ఫలోన్లు ఖం 

వి ద్యావిరుద్ధఫలకం కర్త వ్రన్తుత ప్ర, ప,తిబంధ$. తసి స్థిన్స )తిబంధకాభా వే స్వత్యెహీళం 



న 

మభిసంధిర్నో తృద్వ లె అహాము త్ర వా మే విద్యా జాయ అామిత్యఖ 

నా సక ట్య ష్ న మ ౫ ౨ రా మిం సం యూంసాె సం గె ర్చి రంకుళ తాత శ్రనణాదిదార రణ వీ విప వత్స సము J 

ప్న ' 

ని షో <j టా (4 వ్ న థి అలి ఒన్ గోన By Os మ Sede) మాత్రన దర్భయతి న్ చరా మా ఏ బద ర్స న్ న లభ 3 

™ బుల్ల గారి సం ard Wan ఆర ల గ త ఒవపవీ బవావి యన్న విదుః ఆళ్చ5 వ్ర్ఆస్య వకా కుశల సృ లక్రా 

జా నుశీడక అత. గరనద దక వతి ఆశ్చర్యో జాతా కుశలానుశిష్ట ఇత్ గర్భస్థఏవ చ వామ'బే ప్ర 

వతిబంధతయా వేతయైవోత్పవ్వ తె. తథాచ శ్రుతిష్టర్కొధ త్న 
& 

బుబుధే బ,వాభొవమితి వదంతి జనాంతగసంచితాొత్వాథనాదవపి జనాం 
ఆశ ధా c ae 

తౌ విద్యోత్స_త్తం దర్శయతి. న హొ గర్భస్థనై ఇవి పొకీం 50 చి తథ 
యస్ఆాం దా 

నం సంభావ్య లే, స తానీ “అ హావ యూగసంసీదిం కాం గిం 
సా టి 

అన ర్స్ 9 We ఆ _ ౬ జ న్ ర భం కృష్ణ గచ్చత తరు నిన సృష్ట భగవాకా వాసుదినః 'న హీ క్షలాాణ 
లు 

క్త 

ఆగ యా లం? 
కృత్క_శ్చిద్దుగ్రతిం తాత గచ్చల” త్యుక్యా నన స్తస్య పుణ్యలోక 

6 ప్రాతం సాధుకులే సంభూతిం చావిధాయ ఆనంతవం తత్త తం బుస్థి 

సంయోగం లభతే పౌర్వచై హికి మిత్యాదినా “అనేకజన సంనీద్ద సతో 
ర్త (| డి ధుల 

యాతి పరాం గతి మిత్యంతేన వతబేవ దర్శయతి. తస్తాదెహిక నూ ఆ 

ముషికం వా విద్నాజన ప తబంధతయాపశ్ యెతి సీతమ్. 
శ స HW థి 

వతి పోడశాధికరణమ్. 
J} 

బంధ కతరశ _ర్టరవి ఫలబలాణ్ జ్ఞుత వ్యతి భాను. వతిబంధస ద్భా పె ల్రైతస్థార్హం 

లింగమూహ తథా. చేత్యాదినా, “శృణ్వంతోఒపీ నవిదురిక్యున్తే9 వృతిబంధసిద్ధి? 
ల ఇ గ ణే ఏ ep వష “ అక్ర నో యథావద్వశ్తా ప్యాశ్చర్యః అద్భుకవత్క-శ్చి చేవ భవతి తిద్ధకు లభ్రా సామా 

తా రారవాక -వరో కొజ్జా తా ప్యాశ్చర్య$-కుశ ల నా షప్యాచా ర్బేణ అనుళిష్టోడపీ త్యర్గ క, 

ఇతి వోడశాధికరణమ్. 

విద్భ్యాజన్ల శ్రవణాదిఖిర్భవ కేవ; నతి తు వతిబంధే అముత్రాపీతృనియమ ఎవ; న 

త్విమై వేతి నియమ; కుత్కు తద్దర్శనాత్ “గర్భ వీవైశచ్చయానో వామబేన నీవ 

మువాచి ఇతి “శ్రవణాయావి బహుఖిర్యో న లభ్యః” ఇత్యాదిశ్రుతిము వృతిబంధా 

(వృతిబం ధాభ్యాం తస్య నియమస్య దర్శనాదిత్యర్థ్యం. 



2 ర లూ ల (0 (౧9 
స ¥ su lex AX ర్ ఆ రో ల్లో Gl, 

యథా ముముతో ర్వద్యాసాధనానలం ంబినః సాధనవీర్యవిశే 
హోత్ విద్యాలకే. ణే ణా ఫలవఐి హీ కాముప్మికత్వకృతో విశేష వ తినియమో 

( జల్లే సా న 

దృష్టః.ఏవం ము క్రిలతు తఒప్పుత్కన్లా వస్త సన కృతః క స్చాద్వి శస్నప్పతినియ 

నుస్సా గది తా శంక్యాహ. ===ఏనం ము_క్లిఫలానియమ అతి. న ఖలు 

ము కిఫలే క *బేవంభూతో విశేవః పతిని నీయమజఆళ ంకితవ వస్టికి. కుత 
॥ ర ళా 5 Po 

తదవస్థావధ్భ కి. ము_క్ష్యవస్థా హీ సర్య వేదాం లే మ్యేకరూ వై వావథా 

వస్తా న చ బహాణో నే కాకారయో 
థి Wn 

రణాత్ “అస్థూలమునణు. సవమ నేతి 

నెత్యాతా. యత్ర నాన్యత్సశ్యతి. బ్రడ్తూవేదమమృతం పురస్తాత్, 
వదం సంగం యదయమా ఖై" స వా వవ మపహోనజ ఆకా జరో౭ 

మరోఒమృత'2.భ యో బ్రహ యత్ర, త్వస్వ సర్వమా లై వాభూత్ 

ర్యతే, ద్ర హ్రైన హీ ము క్ట 

గో స్మి ఏకలింగ తావ ధార 

=) 

Cc 

౫౨. అసతి ప్రారబ్ధకర్థ వ్రతిబం భే శృవణాదినేహైవ వివ్యోదయ3, యజ్ఞ 

దిఖి సంచిత పావవ తిబంభన్య నిర్వస్తత్వాత్ , సతి తు భోగేన తన్ని రాసాదముశ్రే శి 

విద్యాయా ఏఐహికాముషి కళ్వవి శేషనియను ఉక్ష$-కద్వ త్తక్స లేప మోన్నే కళ్ళి 
— నాల! ల! 

దుళ్క_ర్షాది విశేషస్సా్యాదిత్సత అహా---సవం ము క్లీఫలానియమను స్తదవస్థా వధ్భ శే! 
ము_క్తిరత్స విషయః తస్యాం విద్యావల్ విశేననియమో౭. స్టీ న వేతి ఫలస్య్యోభయథా 

సంభవాత్ సంశయే వూర్వవవీమాహ--యళశేతి. ము ముక్షిన్స విశేషూ ఫలశ్వాల్ విద్యా 

వత్ ఆత$ః కర ర్ధ్సా ధ్యా ము క్షిరితి సలం-సిద్ధాం కే నిర్వి శేష తావ ధారణ శ్రుతిబాధిక 

మనుమానం, అతో జ్ఞూనెకవ్యంగ్యా ము కంతి ఫలం. కించ శ,వణాది తారతమ్యా 

ద్విద్యాయాం కంచిదతిశయమంగీకృత్య విద్యాలభ్యముకా నాతిశయ ఇత్యాహ-ా 

పూర్వం యథా వి ద్యాయా; వహి కామువష్ని ష్టిక త్వవి “శేషనియవు డూ క్ష తథా 

తత్ఫలేఒపి మోనే కళ్చిదుత్క_ర్లాదివిశేషనియ మ; స్యాదితి 'దృష్టాంతనంగత్యేక 
మానా 

ఈ, వూర్వవశ్నే కర రృ సాధ్యా ము క్షి; సద్దాం లే కన ాఖేవ్యక్షా ము క్రిరితి 

ఫంళేదు మ కీర శ్ విషయక తస్యాః కిం విద్యావత్ నిశేషనియమో౭స్తి న వేశి 
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తత్కే_న కం వక్యే” దిత్యాదిశు తిభ్యః. అపిచ విద్యాసాధనం స్వవీరసై 

విశేహాత్ సఫలవఏవ విదాళియాం కంచిదతిశయమాసంజయేత్ న 

విద్యాఫ లె ముక? తద్ధ్య సాధ్యం నిత్యసిద్ధస్వభావభూత మేన విద్వు 

యాధిగ మ్యుతబ్రత్యసకృడ వాదిప్మ. న చ తస్వామవ్యుత్క_క్ష నికర్ధాత్థక 2౬ 

అతిశయ ఉప వపద్య తే నిక్సృష్రైాయా విద్వాత్వాఖావాత్. ఉర్కృనై వ హా 

విద్యా భవతి తస్తాత్తస్యాం చి రాచిరోత్ప_త్తిస్యరూ పో విశేపో భవేత్ 
ర ——0 (౮ 

లాలా నానా అలలో 

అవ్ చ విప్యాసాధనమితి. నను బ్రవ్హాణో నిత్యనీద్ధ త్వాదవిద్యానివృ త్తేశ్చ అన్య ల్వే 

దై పతావత్తేః అనన్య క్వేచాసాధ్య త్వాల్ కిం విద్యాఫలమిత్యత అవా తద్టీతి. 

విద్యాయా అఖివ్య క్ల 'త్వేన బృహ్యానంద నీవ ముఖ్యం ఫలం అభివ్య క్రిరవిద్యానివృల్తిః 

అనందస్వరూవస్స్ఫూ ర్తి వ తిబంధకాభావళయా విద్యయా సాధ్య తే సా ఇానిర్వావ్యేతి 

నజై ఏతావర్తిః. అన్యే తు సొ బృహాన న్యేత్యాహు. న చ సాధ్య త్వానువవల్తె సత, 

జాం ౧ శ గె స్ Fr oS వన నిదె వీచె యర్ధ్య మితి వాచ్యం. యదఖా యదభెవస్త త్త త్సాధ్యమితి విజ్హానాల్ 

సరో్వ్వీలోక$ ప్రృవర్తత తథా చ విద్యాయా అభావే ద్రివ్హారూవముడ్తోరభౌనః 

అనర్థరూ బా అవి. వా స్తీ అస్యా వవ ము క్రిర్నా నృ చ్చీ న్రి వ్యవహారవిషయ కేన ముక్త 

భావత్వాత్ తథా చ విద్యాం వినా ము క్రిర్నా స్టే చ్చీ త్రి నిశ్చయాద్విద్యాము పొదలే. 

విద్యోదయు చ స్వతస్సిద్ధనితృనివృ త్తానర్ధస్వ వ, ౩-ళ బహానందాత్య నాఒవతిస్థత ఇత్యన 

వద్యమ్. సంప, త్రి ఏిచ్యాయామ తిశయాంగీ-కారం త్వజతి==న వేతి. ఏకరూెపీ 

విషయే ప్రమాయాం తారతమ్యానుబవ తేక క్యర్థ 8. కథం తర్హి ఫూర్వాధికరణే 

విద్యాయా విశేష ఉక స్తత్రాహ----తస్తాదితి. స త్యౌమవ్ నామగ్రా సం కనే విళేంబ 

ఉక్త న తారతమ్యమిక్యర్థ 3. తరి సత్యని కానే ముక విళంబః కింన స్యాదిత్యత 

ఆవా=న త్వీతి. వాయ్య్యాది వృతిబం ధాద్దిపోత్న్స త్రివిళంబే2వి ఉత్ప న్నే తమో 

నివృ త్తివిళంబాదర్శనాత్ సతి జానే నాజ్ఞాన నివృత్తె విళేంబ ఇతి భావి. కించ జూ 

కర్త ణాము పాసనా నాం చ గుణ చేన తారతమ్యాల్ = ఫలతొాలకమ్యుం యుక్తం 

నందేహే, అ స్తీతి వూర్వః పత, సిద్దాంతన్తు---నీవం విద్యావత్ ము క్షిరూవఫలస్యా 

నియమ$ నిరిశేషత6 మేవ. కుకః, తవవసావధు లే? ము క ఎవసాయా వబపా స ఇవిల్వ 9 స స Er థ్గ్ 8 నిర్విశేహబ్ర వా 

రూవత్వేన “బృహ్హ వేద ద్రహ్లైవ భవతి” ఇతి సర్వశ్రుతివ్వవభారణాల్, స్తా 
ద్వి ద్యాసమకాలైవ ము క్తి?; సా చ నిరతిశయానం ండృబ హన్వరూనా వేతి సిద్ధమ్, 

భ్యాసో౭ ధ్యాయపరిసమా ప్రీదో గ్రిల్ నార్భః 
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వదా 



1018 రత్న ప్రభాభూపి. లె, శాంకర బహాసూ త్రృభాచ్యే [అ. ౮. 

న తు ముకొ కళ్చిదతిళయసంభ వో నిదా దాభా వాది తతృల 

భేదనియమాఫావః కర్మ ఫలవతి, న హీ ము క్షిసాధనభూతాయా 

విద్యాయాః కర ణామివ భేదో= స్తీ, సగుణాసు తు విద్యాసు “మనో 

మయః ప్రైణశ్ రికి ఇత శ్వ ద్య్యాసు గుణా వాపోద్యావవశా ద్బెదోప పపతే 

సత్యామువ వద్య లె యథా సం సలభీదనియమః కర రృఫలవత్. తథాచ 

లంగ దర్శనం “తం యథా యథోపానతే తదేవ భవతీ తినైవం నిరు 

కకాఈయయాం నిద్య్యాయాం గుణాభావాత్, తథాచ స స్మృతః 'నహిగతిరధి 

స్తీ కస్యచిత్సత్హి గుణ ప వదంత్యతుల్వ్యతా' మిలి, తద వస్థావధృ లే 

స్తవ సావధృ తేరితి |. విం దో్యోతయతి. 

ప్రత శ్రిశారరకమోమాంసాభాశే మై శ్రిముచ్చంకర 

భ గవత్పాదకృత " తృతీయ స్యాథ్యాయస ప్రి 

చతుర్గః పాదః. థి 
ద్ర గ్రాం 3 

నిద్దణవిద్యాయా స్టే ఏకరూవత్యా త్తతృలెైక రూవత్వమి త్యాహ విద్యా భే దే త్యాదినా, 

స్మృృత్ కస్య చిన్ని ర్లుణవిద ఇత్యర్థః. కస్తాదిి ద్యాసమకాలై వ ము_కిరితి సిద్ధమ్, 

ఇతి స వ్రదశాధికరణమ్. 

ఇతి శ్రీనుత్పరమవాంసవరగ్ని వాజకాచార్య శ్రీ గోవిందానందభగవ క్నాదక్ళతేె 

7 రకమా మాంసావ్యాఖ్యాయం ఇామ్యరత్న్ప, ఫభాయాం 

తృతయ సా్సాథధ్యాయన్ను చతుర ౩9 పాదం, ఎలయ స్యాథధ్యాయస్య చతుర్థ 
తృతీయా ధ్యాయస్సమా వ్పః. 

యె క్యమతే స్ట వె రాగ్యతత్త పమర్గో వసంవ్భాతి3, యా య్ యాజ — టి 

₹ాంత్యాదిసాధనం సర్వం (మ తృ పొది తదస్మ స్రహమ్. 

ఇతి శ్రీముక్పరమవాంసపరి వ్రాజకాచార్య శ్రీ సరమశి వేంద్రసరస్వతీ పాదాబ్ద 

సేవావరాయన్వేన శీ నదాళి వేం దుసరన్వ త్యా విరచితాయాం 
ల్ 

శ్రీట హ్యసూ తవృత్తే (వాత త్త వ, కాళి కాయాం 

తృ తీయోజ౬ఛభ్యాయః 

r=. 



తృతయేఒ ధ్యాయే వరావరాసు విద్వాసు సాధనాశ్త యో 

విచార; ప్రాయణాత్యగాత్ , అభేహ చతు తు ర్ట ఛ్యాయ ఫలా శ్రొయ 

విచార ఆగ మిష్యతి సృసంగాగతం చాన్య్వువఎ కిం చిచ్చింతయిప్యు తే, 

ప్రథమం తావతి కతిభిశ్సిదధికరకైః సాధనా శ్ర యవి చార శేష మేవాను 
యజ్ఞా నాజ్జీవతో ము క్తిరు త్కా_.ంతిగతివర్ణి తా, 

వ 

లభ్య లే తత్పరం ద్రిహ్మ రామనామాస్మి నిర్భయమ్. 
ఓమ్. ఆవ త్తిరసకృదువదేశాల్. సాధనం నిరూవ్య ఫలం నిరూవ్వళ ఇత్య 

ధ్యాయ యో ర్త తు బాతుమ ద్భావసంగ తిమాహా---తృ తీయ ఇతి. ఫల వృసంగేనో 

తా-)ంశిరర్చిరాదిమా ర్ల శ్చ విచార్యత ఇతాగహ వ నంోలి. ఫూర్వం సాఠక్రూ'బేవ Uy 
శ్రుత్యుక్తం సన్నా స్టిసాది సాధనం చింతితం, సంప తి ఫలార్థావ త్తిగమ్యమావృ త్యాది 

Fs; గె లువ వర _ క న్న కమద్యాక్టే పొధికరణాల్ స్రాక్చి న లే తదారభ బీవన్తు క్షి స్తత ద్వితీయ పాటే 

తతృలం నిరూవ్యత ఇతి సూతుసాతును ల 

ఉగ లు బల పూర్వ, సాధనం నిభూవీతమ్ ఇహ 

ద్భావసంగ త్యాయమ ధ్యాయ ఆరభ్య తే, తత, ఫూర్వం మో షే విశేషూాఫావ యక్ష; డ్ర్ 
తథా శృవణాదౌ ఆవృశర్తివిశేపో నా స్తీతి దృష్టాం తొ వాంతరసంగ ల్యేదమధికరణ 
మావా... 

ఆ శ అర ది అత్ర, ఫూర్వవ కు, శ్రవణా దే; (వృయా జాదివదద్భృష్టార్ధ క్వాల్ సక్ళదనుష్టా 

నమ్, గ్ధాంలే త్వవఘాతవల్ యావతృలమావృృత్తి తిరితి సల శేదకి ఫూర్వం సాశూ చేవ 



గరి మ్ లా ఇ / లీ ఇ అల తవర్షం తమేవ వీరో విజ్ఞాయ ప్రజ్ఞాం కంరీ(లే స్ ౩. న్వేష్టవ్య స్స విజి 

జారు 
వణాషం సంశయ కం సకృత్న్యత్యయః 

రవ్వ ఆహోసిగదావృు తెళ్క కిం తావతా వం సకృత్స/త్యయ 
సా ప్ j ర్ రర ధ్యాస 8 వమవం మ అ క న్పాన్టీ రాయా వతి 3, రావణో తాసు ప్రైఫి కృ ఆర్ధ తతి, అక్రూ 

స్ర్స్రుత్తె తా యమా రా యామశాస్రార్థః కృతో 
= యా బాం నా ౯ వ్ 

0 చుర డగు బూ తాః శాతవ్యా మంతనో నుడి 

భ్యాసితవ్య ఇత్యవమాదయః. వవమవీ యావచ్చబ్దమావ ర్హయేక్ 
సక్కచ్చ/వణం సకృన ననం సకర్పన్న ది థాస్టస సనం చెత నాతిరి కం, సకృదు బీ 

వ దె ర్ = టా పడె కెషు వ పాన కత్యాదివ (నావ ఎ తిరేవతి వవం సాసే ణి ౬ __౨ శాన 

బర్హామః— వ తయానృ ఈ కర్తవా్వ్వా, కుత ఆసకృదువదెకాత్ , 

“శనొతవ్నో మంతవ్నో నిదిథ్యానీతవలీ ఇతేవంజూతీయఖో వూ; తీన్ పై ఫ్ర నింధ్యానతవ్య ఇలత్య S 
ఉక్క ంతి.న్హృతీయే ఆర్చిరొదిమార్స స్య గంఠవ్యన్య చ నిర్ల ర్భ్యయశ్చతు గే జ్ఞనో పాన 
నయో$3 ఫలనిర్హ య ఇతి పాదార్టవి వేక ఆధి కరణ న్న శృవణావిసాధనం విషయ 

మనూదృ్య శ్వేభానష్టానదర్శనాక్స శయన. "హ---ఆత్తా వౌ ఇతి కా తాత్యథిసాధన 

ఫలవిచారాక క త్వాల్ స ర్వాధీకరణా నాం శ్రుతిశా స్త్రాధ్యాయనంనశయి ఉక్తా 

త త్త తప్ప దార్భనంబంథాత్ త త త్పాదసంగతి మోసే, విశేమాభావవత్ (శ్రవణా 

దావావృ త్తివిశేషో నా స్తీతి దృష్టైంతలతణా వాంతరనంనగత్యా వూర్వపతమాహ__ 
కం ఆొవదిలి, అత్ర వూర్వవ మ, శ వణా దే; పృయోజా ది వదద్భ పార్థ ఆ ్వత్సృక్భ దను 

పానం ఫలం, సీద్ధాం తే ర్వ వసఘూక వద్ద హార్భ తాల్ యావతృలమానృ శ్రిరితి భేదం, 
అసకృదు ప దేశాన్య థానువవత్త్యా సాధ సావృత్తి శౌస్తన్య తొత్చ్సర్శ్భమితి శంక తే. 

నన్వనకృ నలి. శృవణాదిశాం సముచ్చయసిద్ధ నిర్గ క్వెనాసకృదుో శ్ రన్యథోవ వతేర్నా 

కృతే" తాశ్సర్యమి క్యాహా-..ఏవమకీతి, “సగుణసామాత్థారసాధ నేవ్వవి అనా 

త్తిమావా---సకృదితి. యద్యవ్య సకృదుప దేశ ఆవ్ఫ )_తీసము చయ యోరన్య కర 

శ్రుళ్యుక్త కం సన్నా సాది సాధనం చింతిక మ్. ఫలార్థాప త్తిగన్యుమ్ ఆవృ త్త్యాదికమ 

శేషాధికరణాల్. ప్రాక్ చింక్య లే. కత, అస్యాధికరణస్య శ్రోవణాది సాధనం విషయ; 
కల్ కం సక్స చేవ 1 క్ట _రృవ్యమ్, ఉత కహ్యానృ త్ర త్రి కర్తవ్యా 1 ఇతి విశయ్ే, సకృ బే వేతి 
ఫూర్వః పతీః, సిద్ధాంళస్తు..-పర్టూదిస్వర సాషూతా్కారవల్ దుర్గి క్టేయాల్షే సాము 



పొ. ౧] ఆవృ _త్స్వధిక రణము. ౧. సూ, ౧. 1021 

సకృదువ దేశ; ప త్యయావృు తిం నూచయతి. ననూ కం యావ 
‘UU జం జానే 

చృబ్దమే వావ_రయేన్నా ధిక మితి. న్య దర్శనవర్యువసానతా గ్య దేషూం. 
దర,;నవవంవ 9 na a ని నాయం ని నప స్ సానాని హొ శ్రోవణాదీన్యాన _ర్హరమానాని ద ఏప్ర గు 

భవంతి, యథాఒవఫఘాతాదీని తండులాదినిప్ప _వ్రీవ్యువనానాని 

తద్యత్ . అపిచోపాసనం నిది థధ్యాసనం శత్యంతర్న తావ తగు & స 
en @) 

శ్రోయా ౭. భీధీయ తే. తే ఇాహీొ లో శే గుకుముపా స్వ 'రాజొనము 

పా త చ యస్తాత్స ర్యణ గుంరాదీననుపుర్త రతన వఏనముచ్య త ప్రా 

థ్యాయత వోషితనా థా వతమితీ యా నిరంతేం స్మ లకకా పటం రో ట్రి 

సోత్క్మ 0 ఠా సై వమభీధీయతే, విద్యు పాసి MD పెదా ౦ లేషు స్య లకి రణ 

వ్రయోగో దృళ్వత్తి క్వచి క్వదినోసక్రమో ఏ పొ న్లీనోవసంహుంతి, 
యు లో - న షా వెన ఉం థా య_స్తద్వ్యెన యత్స వెద న మయైతను క్షజి అత్వ త్రి అనువు 

అనీ ఏతాం ఖఛగవో దెవతాం శొధి వహూం దవ తొముపాస్సి ఇత. స్వదిచ 

పొ న్సీనొవక క్రృవ్యు విదినోవనంహూరతి యథా 'మనో బి న్ త్య పాసుట్రి 

సూచక ల్వ నాన్యథా సిద్ధః, త భావి దృ ప్రై వ్ వ దై చంపి (ట్ర 

శ్ వణా 'దెరావృత్తిద్వారా నాకూ త్టరఫలన్య షడాదడెా దృ, తి "షదునక్ yao షర 
టు త © 

వ త్తిం సూచయతి దృ హ్టార్భర్వ న్యాయా అర్ర డై ఆగ్బాహూఎాన వర్మినవద్భృపనె? న 

ఈొ(దిలి, ౧నస క MEd పీన నర మననం ట్ ప్ల న. తస్వెంలం ధ్యానసృ త్వావృ_ల్త శ్వేద్ పానితైతి శ్ర ప (9 తాషతి న లపల ర్ట స త్వ 
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త్యాయయతి. త థాహి ఉద్దీథ 

ఉద్దీథఃి హం -ఉా వ లెత దేకప్పుత్ర త తాద్రో 

ంవత్యాన ర్రయాడి” తి ంధఛాం-ఉ) రళ్ళి శై బహాుత్య 

విజ్ఞానం బహుుపు మై విచధతి నీద్దవతి ధృతష్టయావృ త్తి లేం దర్శ 

5 = యతి. తక్సాను న్యోత్సం షత వ్ర త్న లేస్యూవ్యా సిద్ధిః. అ త్రాహ__ 

భన తు నామ నాధ్టఫు ల లెషు లే స యేష్యాన్ఫ త్తి తవ్య్యూవ్య సాధ్య 

స్వాతశయస్య సంభ వాత్, యస్తు పర బ్ర హవిషయః 

శుద్ధబుద్ధము_క్రస్వభావ మేబాత భూతం పరం హు సమర్పయతి త్ర 

కముర్ధావృ త్హిరెత, సకృచ్చు త" బ వోళత్య 
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౨. వనీవం  సగుణనిర్ణుణసాకూ త్కారసాధన ఛ్యానస్యావృ త్తిః శ్రైాతీ వార్థ 
® 

సిద్ధా చ దృష్టైర్ధత్వ్వాల్ , శ్రువణమనన యో శ్ర ప్రసకృదుపదేశా చేన్సముచ్వ యార్ధ లే 

నాన్యథాసి ద్ధెవావృ్తి విరితి వెేష; ఆదిత్య సై కై వదిలే సం పాదో్యో పాస నాల్ మమ 

త్వమేక వీవ పుత్రోఒసితి కాక్స్ త్ర క్షి పృకృమువాచ అతన్త్వం తథా మాక్ళ 

భా కింతు బహూక్ రశీ శి నాదిత్యం చ ర్యావ క్ర రయ తాల్ వృథ గావర్తయ 

స్వేత్యర్థ$-తలాపశ్వాందస[, అత్ర వర్యావృత్తి త్తిశళాత్. సిద్ధ వదు ద్దిథ ఛ్యాన స్యావృ త్తి 

రుక్తా తతో ధ్యానత్వసామాన్యాత్ ఫల వర్యంతత్వసామా న్యాద్యా లింగాల్ సర్వ త్ 

శ్రువగామనన ధ్యా నేష్వూవృ త్రిసి ద్ధిర ఆస్యహ---లింగా చ్చేతి. నవం తావల్ సగుణ 
ఫప్టణసామి త్క్యారసాధ చేష్వావృ త్తిరళ్తా, కృత _ సగుణధ్యానా టేరావృ త్తిమం! 
కృత్య నిర్ణుణ శ వణాదిప్వావృఃత్తిమాక్షీ వతి. అత్రాహాత్యాదినా. వాక్యం నిర్దుణసాక్షు 
త్క్కారజన నే శక్తంన నా, ఆద్య సకృచ్చు )తచా క్యాల్ సామా తొ్క్టారసిడై రావృ a 

టి ల! 

ర్వ భేళ్యుక్తే ద్వితీయం శంక లే__-సక్ళదితి, ఆశ క్తస్యావృత్తావపవీ ఫలానువవత్తి 
ను! 

కిం చ= 

'రళ్షింస్తం వర్యావర్తయాల్' ఇతి రళ్రి బహుత్టోసాననం _ విదథల్ 
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భ్యుసగ నలల చేత్ , న, ఆవృత్తైవవి శదనుపవ టెః. యప హి “తత్త్వ 

మనీ త్యేవంజాతియకం వాకం సకృభూ్య్భూ  /యమాణం బ్రవ్జోత్సత్వ 

వ్రలితిం నోత్చాదయీత్ తత్త సబేవ చావ _్య్యమానముత్పాదయిప్య 

క్ి కాప త. స్వాత్. అథో చేత, న కేవలం వాక కం కంచిదగ్భం 

సామాత్క_ ర్హుం కక్నోత్యతోో యు క్త 'పేతుం వాక మను భె నయిప్యతి 

టబ్రవోత్సత(మితి, తథా ప్యావృ తా స్టైనక్టక్య మెవ వ సావీ హీ యు కః 

సకృత్న్చ్రవృ తే వ స్వ మర్భమను భఖభానయిష్యుతి. ఆభావీ స్వాత్ ౧ ము కా 

వాక్యేన చ సామాన్యవిషయ మేన విజ్ఞానం శ్రీయలే న విశెన 

విషయం, యథాజఒ స్తీ చే హృదయ కరాలమిత్యతో వాకాత్ గా 

కంవనాదిలిం గాచ్చు కూలస ద్భావసామవాన్య మున వర; పృతివద్యలతే | 

గ 

hes 

విశేషమునుభవతి, యథా సవవ శళూలీ విశేహానుభవళ్చావి బాష యా 

నివ_్హకః తదన్థానృ_త్తిరితి చేత్, ను అసకృదవి తావన్నాలే క్రియ వా ఆ 
0 

శా స్త్రయు _క్రభ్యానుననగతో విశెషః కతకృతోఏ౭ి ప్రయుజ్యమానా 

భాగ్థిమవగంతుం శక్యతే, తస్తాత్ యది శాస్త యు _కీభి్టం విజేవః 

వతిపాబ్యెత యది వా సామాన్య మేవోభయ థావీ సకృత్చ ఏవ స్తై 

మాచే వీ శేషవిజ్ఞూనోత్స _కేసంభ వాత్ , నహా స సకృత్స )యుక్వాభాక్టం 

0 

చ 

ఏవ తే స్వకార్యం కురుతఇ్లత్యావృత్తషనువరోాగః. న చ సకృత్ప 

యు_శ్తే కాస్తయు_ కస్య చిదప్యనుభనం నోత్చాదయతపతి శక్యలే 

నియంతుమ్.. విచి త వజ కాక్ ప్రతివత్త్ర్రాణామ్ అపిబానేశాంకో 

రిత్యావా= నేతి. తథాపీతి స్వతో =. క్షస యు క్లిసాహిత్యాచ్భక్షావపీత్యర్ణ; 

వాక్యయు కఫం వరో యజ్ఞ నే జా లేఒవ్యవరో తా నార్థ మావృ త్తి లెరితె శంక శ 

అథాపి స్యాదితి. తయో; “ పరోతుజ్ఞాన హౌతుత్వస్వాఖభావ్యాదావృత్తానసి న సాక 

త్క్టారస్సా్యాదితి వరివారతి నాసకృదపీతి, యది తేయోస్సాము త్కొా-ర సామర్థ్యం 

యది వా వరోత్షజ్హానసామర్ల గిం ఉభయ 
ఇ థి 

కసాదిలి, 
వాలీ 

వ్రృమాతృవై చిత్ర్యాద ప్యావృ త్త నియమ ఇత్యాహ---న వేతి. (చ, మేయస్యానంశ 

త్వాచ్చ తఖేత్యాహ---అఆపిచేతి. ద్వివిధో వ్యూధికారీ స్యాల్ కళ్చిజ్జనాంత రాఖ్యా 
ద లా... లద తారా పగాజగాడా* 

వాక్యం వృకృయావృ ర్తి లిం దర్శయ తి, అతః తల్లింగాల్ తన్నా స్రయాల్ సాక 
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వృపాఠకకగవహాణావెషు, నతు నిర్విశేవే బ్రహాణి సామాన్వరహి లె 
పార్వ ళ్ = వే జయ నళ. = కా వైతన్వమాశ్రాత్త్యకే ప్రృమోత్పతావభ్యాసావెతమూ. యుప్పైతి అన్రా 
“వత్ — WY రా య 5 op WY 

చ్య తె__భ పెచావృత్మ్యానక్టక్యం తం ప్రతి య. స్హ త్ల(మనీతి సకృదు_క్ట 

మేవ ,బ హత త(మనుభవితుం శక్ను యాతి, యస్తు న శ్రక్ష్నోతి తం 
లో ల కా చ్ ళ్ 

యతో నవంసుజ్యత వ వాన్ఫ త్తి, తథాహా ఛాందో గ త్ర త్తే (మని 

వి దూ గ - ర 

నత శత! వత్వువదిశన్ల 'భూయఏవ మా భగవానిషజ్ఞూపయ త్వితి 
ర @ 

క పునః పరి-సోద్యమాన స తడాశంశకాకెరణం ని రాక్చృత్వ త తే ఆన 
ఇ. 

జ నల ఈ 

కతేష వాస URI nF సక AE సూ దువ వదిశతి. తథాచ శ్రొతవ్యో మంతవో నిదిధ్యాసె 

తవషకి పతా పె దర్శితం. నమూా_క్తం సకృచ్చు తం చెత్త త్త (మనసివా 

కషం సమ నునుభావయితుం న శ్లక్నోతి తతః ఆవ్వర్త వ్రమూనమప్ 

నన శతు తె. వైప దోవ నహి దృస్పైఒనువవన్నం నామ, 
య్ సి ప a 

దృుళ్వంతె హి సకృచ్చు కాదా కన ౦ద వ్రలేతం వా క్యార్థమా 

వ్తయంత స్త త్తెచా భెసవ్వుడా నన సము ్రక్ప్ర రిపర్యమానాః.. అవి చ 

త_త్త (మసి తేత ద్వాక్యం తంప పదా ర్ధస వ్ తత్సద్యా భావమాచే మై తత్స 
వ అ జంక rw, ఉడి | 
దన చ వ్రక్యైతేం సద్య, పయత ఎటో జగతో జనావకారణమభిథీయతే, 

సతేషం జానమనంత ంతం బవా, పవిజానవమూనందం బమహా, అద్భుష్టం 
జీ మా టి డ్రై 

సాల్ నిక సనమసాసంభావనాది వ తిబంధ$ కళ్చిత్తు వతిబంధవానితి. తతాదన్దం 

కు త్యావృ త్రేరానర్ల కృమిస్లం ఏ(తీయన్న తు వ తిబంధనిరాసాయ తదపేనేతి సమా 
GU ఆమి థల టి) ఎ తి UU 
కి బో ; _ ధత్తే__అశ్రోచ్యశ ఇతి. అవృళత్తేః పు తిబంధనిరాసార్థ కే లింగమాహ_.తథా హీలి, 

యథా షర్టూ వచ్వర భేదసాయా తారక క్ష క్షమవి శ్రోత తృమభ్యాసమ పేజ్ తే తథా బ్రహాత 
J, గ్ 

సామాళా[.రళ క కం వాక్యం శద పక్షమిక్ళనుభవమా శ్రి, ద్ త్యావాన శా ద్భృ షేఒనువ 
ల 

వనం  నామేతిం క త్త పంవదలశ్యార్భస ప్ర దురో పథ త్వాదజ్డూన పృయు కృనంశ యాది 

పృతిబంఢధసంభ వాత్. కద్ధ ్వంసాయావృ శ్రిశేష్టచ్యేతి వాచ్యలత్యువివేక పూర్వక 

క రి = వది, రై a ఉస Fi చ్ మాహ---అపీ వే త్యాపినా. యదు క్షమనంశ తాల్ వ, మేయస్యావృ త్త్యానర్థక మితి 

తా_రసాధ సము ఆవృత్తి తిక ర్త వ్యెత్యర్థః. 
శీ 



పొ ౧.] ఆవృ త్హ్య్వధికరణమ్. ౧. నూ. ౨. 1025 

మ్య లో లీ ఉ న pera ను దృష్ట అవిజ్ఞాతం విజ్ఞాత్భ అజమజర మమర మస్థూలమనణ హాస్య 

దీర్గ 'మిత్యాడిశా స్త స్త్రప్రనీద్ధం. త త్రాజాదిక బ్టైర్ట నాద యో భావవి కొర 

నివ రతా, అస్థూలాదిళ ద్లైశ్స్ స్టౌల్యాదయో దృవర్భిథ రాక, విజ్ఞానాది 

5 ద్దెక్స్ చైతన్య ప్ర ప కాశాత తేక త్యము_క్ష కం, వవ వ్యావృ _తృసర్యసంసావ 

మా జ) 6 షం ' చం ధర్భకోఒనుళవాత్త కో బ్రవా సంజ్ఞ క_నృత్పదార్థా 'వేదాంతాఖియుక్తా 
“92 ౨ అ గ ఛాంస్ స 0 ఏ పృనిద్ధఒత థా తృంపదాస్గోో 2_వి ప్రతగాల్మా శతా దేనోజు గభ్టై 

త్యగాత్తతయా సం భావ్యమాన ఎఎతన్వవర సంత త్యైనావధారిన. 
త యెహామేతా పదా ర్థావజ్ఞానసంశ యవిపరయ ప ఫ్ బద్ద తేషాం 

“కము క్యతదా్వక్యం FS వ మాం గం నోళ్చాదముకుం 158 

వేక ప్రయోజన; కాన యు యక్ష భాస. యది వీఛ టే 

పత్తవ్య ఆతా నీరంళ సథావి అఛ్యారోవికం తన్ని క్ష్ బహా(ంశో త్యం క 

చపాంది ద్రియమనొ బ్య్రువిష షయశదనాదిలవత ణం త్రై కినావఛా నేనైక 

మంళమపోవాతి అపరేణావరమితి యుజ్య లె తత కమువతీ నతి _ WJ \ (|W 
పత తత్తు పూర్వరావ మెవాత్త్మ ప్ర ప లిప_త్రేక యెహాం పునర్నిపుణ 

మతీనాం నాజ్ఞానసరకయవిపర్య యల క్షణ; వదాస్థవిషయః మ్రాటలిబం 
ధో'స్టీ తే శక్నువంతి సకృదు కమేవత ర్త (మనీ వాక్యార్గమనుభవితు 
మితి తా న్ప త్యాన్ఫ త్యానర్ధక్యమిష్ట మేవ, సకృదుత్చ నై చైవ హ్యోల్ష 

9 
జో 

d 

రివ త్తక విద్యాం నివ ర్భయతీతి నాత్ర, కల్చిదవీక ర్కీమోఒభ్యువగమ్య శే 
4 వె న్ టం. కై వం / చి 

సత్య మెనం యుజ్యేత యది కస్వచి దెవం వ్రుతవత్తర్భ వెల్, బలనఖీ 
ప్ స్యత్తనొ దుః 8ఖు ఆస్వది ప్ర త్ప త్త; అతో న దుఃఖ త్వాద్య భా పం స గి జాడ 

త్రావాయద్యపీతి, ఆ ఆరోవ తాంశనిరాసాయ న మే చేహ చం ద్రియమిక్న 
స భాసో యుక్త ఇశ్యర్ణ 3. వాక్యార్థజ్ఞు నే నలి కు మఖా స్రైసనియమను; (సృమాణజ్ఞాన 

స్యాఫ్యాసాయోగాల్ జ్ఞానిన$ః గ్రోవణాదినియమా యో గా చ్చు త్య ఆహా---ళ శ్రి ఏగి, 
జ్ఞ్వానాల్ ప్రాగేవ శ్ర వణాది వ్యా హేరనియమనం (క్యుత ఇల్ఫేర్థ 8. ఆధికం శంగోత్లు 
ముక్తమనువదతి యేషామితి.__ అధికం శంకలే. సక్యమితి. దుుషుత్వ వ త్వ తవిరో ధా 

లల { | 
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క “తపద్యత లలి చేత్, న, జేవాద్యఖిమానవత్. దుఃఖ త్వాద్యఖి 

నస మిథ్యాభిమాన తోోపవ లః వ్రత్వ్ధతేం కం చేపా చ్చద 

మాచే డహ్యమా ని వా౬హంఛి ద్యెఒహం దహ్యాణ్లతే చ మి థ్యాళు 

మానో దృష్టం తథా బాహ్యా నత శేహ్యపి పుత్రమి,త్రౌదిషు సంతప్య 

వదూ నేషు అహమేవ సంతేవ్వ ఇత్వ ఛారోపొ దృష తథా దుఃఖ 

ఈద ఖిమానో2పీ స్వాద్దేవాదివదేవ నైతన్యాద్భహిొరుపలభ్యమాన 

:ఖ ఈ్యాదీనాం, సుహుపదిషం చాననువృ "్రేః వైతన్యస్య తు 
గ 

Por Pr bX 
ఆ 

సుష మ ప్యనువృ_ర్త వమూనునంతి య బె వైైతన్న వళ్చ్వతి పశ నై (తన్న 

పశ్నలా త్యాదినా. తస్తాత్సర రషదూఃఖవినిరు కె "వా 'శకచెతన్యాల్మే రోం హా 

నిత్యే ౪ ఆత్తానుభవః న మైనమాక్థానమనుభవతః కించిదన్యత్కృృత్య 

ము కిమ్య లే. తశాచ శు థు తిః “కిం వ విజయా కరిబూర్సి మో యేషాన్నో 2. 

యమాక్త”౭. యం భర్తు ఇక్యార, కొదః క _రృవాన్టఫెవం దర్శయతి. 

తెరకి “యస్తాాతృరతి రేవ స్యాదాత్మతృ_ప్తశ్చ మానవా, ఆతే త న్యెవ 

స్తస్య కార్యం న విద్య తే” వతి. యస్య తు నైపోఒనుభవో 

జాగఫిజాయలే తం పృత్యనుభ వార్థ ఏ వావృ త్ర తభుర్ణిపగ మః, తత్రాపి 

వ (మ నీతి వాక్యార్ధాతీ వ చ్వావ్యావృక్తై ప్ర కువ ర్రయెత్, న నత 
ల 

కం వవఘాతాయ కన్యాము ద్వాహయంతి నియు క చాన్ నృిన్నథి 
చ. 

క తోఒహం కర్రా మయేదం క్ర _రృవ్యుమిత్య నశ రిం ద్రవ పృత్యయవి { 

క్యాడక్యధీర్నో చేతీక రక వ పృశ్ళజున్య భ్రాంతి త్వాదవికో ధ ఇ త్యాహ---నేత్యా 

= చుఖూదయో నాత కధర్యా? దృశ్య తాతే, 'దేవోదివత్ , నా ప్యాత స్వరూ పా; 

3 లి 
B 

అకని స కబ్యనను ప శ్తశాష్వ తి శేశేణ చైతన్యవది దిశ్యర్ణః. నిరు కఖచిదాకని దు8కోూది 

ధ్యో భ్రాంతి తారణ వా క్యార్థానుభవో న విరుద్ధ సిత ఇ త్యాహ-ాాతస్తాదితి, అను 

భే జా తేజ ప్యావృ శ్ర్యాదృనుష్టైనం కిం న స్యాదితృక ఆహ =న చై నమితి, రతిః 

ర్త మః ఆక్కశామకయా తృ ప్రిస్వషయతృష్ణామయః తేన సంతోవ ఆత్తానందాను 

భవ ఇతి భేద, నన్వావృత్తి నియోగాల్ చువృత్తిర్వాచ్యా, తథాచ నియం క్షత 

బుడ్జెరకర్ర్యాత ,ధ్గీర్న స్యాదిళ్యక అవా ---శత్రాపీతి. ఆవృ త్త ్యృభ్యువగ మేప్యకర్తావా 

మిళ్యనుభవాళ్ పృశ్యావ్య గరురన్యో వా నియోగాన్న (వ వర్తయేదుక్రదోషా 
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పరీత ప ప్రత్యయజత్పద్య లే యస్తు స్వయ మేవ మందమతిర ప్రతిభానాత్ 

తం వాక్యార్థం జివోనే శ్తనె సై కితస్మీ న్నేవ వాశక్యా ర్ట నిర శారఅవృత్వ్యా ఓ 

వాచోయుక్త్యాఒభ్యు షె వేయ లే, తస్తాత్సేర బృహ్హావిష యే౭_వపీ ధృతరయె 

తదుపా యోవపదే శె ప్యూవృ త్తిసీద్ధి: ధ్ 
తి సథ మాధికరణమ్. 

సూ, ఆలెతి తూపగచ్చంతి 

రసాయం చ. 3. 

యళ్నాన్న సో కవిశేవణః వవవూతా స కీవుువామిలి గ్రృహితన్వుః కం 
వ — ఆశీ 

వా మదన్య ఇల్యెతద్యిచారయతి. కథం వున రాత్తళ బ్లే ప్రత్యగాత్మ 

విషయే శ్రూయమా సే చే సంశోయ ఇతి. ఉచ్వళలే, అఆయమాత్త్మ ళబ్లో ముఖ్య: 

కక్య లేఒ భ్యోపగంతుం నతి జీ వెళ్వర యూర భేవసంభ వె, ప్రగరఇా తు 

దిత్యర్థక. కథ కథం తర్హి ప ర్ ల్పొరిత్యత ఆనా య వి స్త పలి. ఓ9 క పృలిభానాదనంభొ ననాది 

నేత్యర్థః కివ్యబుద్ధ గ్థపసా శేణ శాకవ్యాదివచోభిః వ వ ధానసీద్ధ కర్ణ మావృత్త్యాబొ' 

వృవర్తయేదిత్యర్ల 
J థి 

ఇలి (వథమాధికరణమ్. 

క్రి, 'ఆశ్తే రి తూపగచ్చంతి గ్రాహయింతి చి ఫ్రూర్య శ్ర ఛ్యా నా'దీరా 

వృ _్ర్తిరు-క్షం తాముపజీ స్య తత్ర ఏక నార్భ ధ్యా నావృత్తి"5 లే కీమపహాం బ్రతి 

ధ్యాతవ్యం ఊళ మత్సా్వ్వామాశ్వర ఐతె క్వ భేదమానాఖ్యాం సంశయమాహా_ య 
ఇగ బు ¢‘ | అక 9 | ల on న క ఇతి, కై దేవ వ్రమిత ఇత్యాదా “ఆయమాశా బు మ త్యాద్భ భేద శ్యోలిభిక క్వనిర 

యాల్ నసంళశయమాక్షి పలి కథమితి, శేద శుక్యను ౫ హాల్ శద ప్రళ్య మోది సబల్య 

మాలం౦బ్య సంశయ ఇత్యాహణచ్ళత ఇతి. ఆ భద్మశ్రుతీనాం గ ణత్వముఖ్బ ట్వ 

ఉభయ త్ర ఫలం. యద్భవ్వయం వృత్యకాడివిరోధవరిహారో ద్వితియాభశ్ళయి. నంగత 

పూర్వ తృ కృవణాదేరావృర్థిరుక్తా తామువబీవ్య కిం చిచ్విచార్యళ షత్యువ 

జీవ్యోవజీవక భావసంగ ల్యేదమాహ 

అత్ర, ఫూర్వవనే శ్రుతీనామ భేదవరాణా ఆం గాణార్థశ్వమ్, సీసం డ ముఖ్యా 

రశీవ్రమిళి ఫసభేదు. త్ర కం త్ల శ్రవణాద్యావ్భ శ్రీ" ఐల ప్రత్యశ్త్వేన దహ ORS 
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గాణోఒయమభ్యుపగంతవ్య బ్రతి మన్య తే. కం తావత్సా? స్తం నాహ 

మితి గ్రాహ్య న వ్యాపవాతపాష్మత్యాడిగుణో వివరీతగుణ తేన 

కక్యలే గ్ర గహీతుం, వివరితగుణో వాఒపహత పాన త్యాదిగుణ తేషన, 

అప దాతపాప పృ త్యదిగుణశ్చు వర బే మెళ్య్వర పి తద్వివరితగుణ స్తు ఛారిర 

ఈశ పరస్య చ సంసార్యార్న త్వ ఈళ్వ రా భొవృప్రనంగః తత శాస్తా 

నరక ర్టం సంసారిణో =వక్వరాక్క ల్వఒధి కార్య భా వాత్ ఇా స్త్రానస్థక్య మవ 
జగ లా వే నొ [౫ న్ వో గ వ సృత్యమాదివిరి ధశ్చ. అన్న ర్వా తాదాత త్య్వదర్శనం శాన్రాత్క__ర్హవ్యం 

ప్రతిమాదిప్వివ వి విప్రా స్వ్యూదిదర్శనమితి చేత్, కామమేవం భవతు నతు 

సంసారిణో ముఖఃి అశ్తేశ్యరఇశే త్వెతావన్న।ః వ్రూపయితేవ్య మితి, ఏవం 

ప్రాప్తే ప్రూవః ---ఆక్షైత్యె (వవ MnO ప  తొవత్పవ్యుః త థాహిపర 

శ్వార ప, వ శ్రయాయాం 1 జాటాలా; ఆత్మే త్వేనై వైనమభ్యుపగచ్భంత “త్యం 
ఫే 

వా తపొమసీ భగవో దేవతే అహం వై తృనునీ భగవో దేవశే' 
రా ఇలు దం యంత చ ఇతి తథా౬న్వెపీ “అహం బృవ్లోస్తో క్యనమాదయ ఆత తృతోషపగమా 

ప బూచి. ప hoe a) ంత్ర తృతనై యా ద స్ట Ss _గ్రాహయంల నై వెళ్వారం "వేదాంత కాని 

సత ఆతా సర్యాంతర ఏష త్ర ఆణాంత ర్యామ్య మృత సృత్చ్సత్యం స బా 

శి స్తథాయ్యుక్ళశ్రు లేరవిరుద్ధత్వ నిశ్చాయన్య సమాధావంతరం గత్వా దిహ సంగతి, 

విరుద్ధ యో రై కృదృష్టిరసి సజ్చేత్భాహ--నాహమితి, కించ. కిమోళ్వరస్య బీవమా త్రత్వ 

వంతం హతతంం చే ఇ క షయ స మెక్యం జవ స్ఫెశ్వరమా త త్వం వతి వికల్ప నీ (క, మేణ దూషయ తి ఈశ్వర స్య 

చేత్వాదినా. ఏకత్వ శ్రుతి ప్రామఃణ్యా బైక్య థ్యానం కార్యమితి శంక తే అన్య ల్వెఒ 

పీతి. నకత్వధ్యానమస్తదిష్ట మేవ, వీకత్వం తు నాస్తీత్యాహ---కామమితి, అభేద 
శ్రుతీనాం ఫలవదవ్రూ ర్వార్భ తాక్స శ్యేణ ౫ ాణత్వాయో గా దృేదశ్తుతీనాం కల్పిత 

ఘానువాదిత్వాత్ ప్రశ్యమేచేరపి. శ కడ్విషయ త్వాల్ బింబ వ వ్రృతిబింబయోరిన విరుద్ద 

రాణాం మిథ్యాతాశ్ ముఖ్య మె క్యమిి సిద్ధాంతయలి-..వీవమి త్యావిణా. కశ 

న్య జీవత్వం న పృతిపాద్యం యే నేశ్వరాభాొవస్సా త్ కింతు జీవన్యేశ్వరత్వం. న 

ర్యమ్స్ ఉత భిన్న త్వేచేతి విశయే, నాహమీోళ్వర ఇతి (వృతృతవిరో భాల్ భిన్న కే 

నేతి వూర్వః పకః. సీధ్థాంకస్తు_ఆక్తే కేవ బ్రహ ఛ్యాకవ్యమ్. తథాహి జాబాలా 

ఆత్మ ల్వేన బ్రహ్మాభ్యుపగచ్చంతి.' త్వం వాహమస్టీ భగవో దేవతే అహం వై 
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రి శ అగ ల్ - జ డ్యాం అత ఆత్మ" తత్త (మని త్యేవ మూదిని, యదు కం వ్రలక దర్శనమిదం విషం 

తిమానాళ్షియేన ఛవివ్యతితి. తదయు క్షం, గణత్య ప్రసంగాత్ 

తీకదృష్టిరభి వేయ తే సకృ దేవ 
న లా క vr ఇట న్ 5 తత వచన వత యథా మనో బ హా. ఆదితోం బ హే తొంద. స ల ఫ్ ౯ డ్ an ట్టి శూ 3 | బి 

ఫున స హమస ఇప త(మనితాషహ్క, ఆత్వ వ తిక న్ా పున స్వమవావిస్మృవాం చ త్వమనిత్యాహ, అతః ప్రతీకళ్రుతి నా నను తిను బెల NRK ల దం any 0 రూస్యాదభుద ్పుతివ త్తి ర్భాదః అటా రు చ్చ త్ర గాయ అథ 

యో౭౬నానం  'దేవతాముపా నే నో ్ఫ౭-సావన్యోఒహా మని  తిీనన సన స్మ 
వెద నుతొ స్ఫమృత్యుమాప్నోతి య ఇహ నానెవ వళ్వతి సర్వం 
తం వరాదావి “్టెబన్న NDE! నస్పర్యం వచ ' త్యెనమా దా భూయన్ 

శతి రెదద రృనమపవదతి. యత్తూ ఇరోం న విరుద్ధగుణ ఇకార నో వ్ట్న్వొతే 

4 త్యం సంఖవతితి. నాయం దోమ, £ ర ఎరుద్ధ గుణ తయా మిథ్యా త ో(వవ ల్తేః. 

యత్సునరు క్షం ఈశ (రాభావ న శనం ix వత్తి తదసత్ , తే వావమూ 
రికా దన బవ వ మ స ఆమా ర్ ప్రచదనభ్యువగమాచ్చ. న హొ శ్ (రః స్వ సంసా ర్యాత్త త్యంప వ,తిపె ద్యతే 
ప త్యభ్యువగ చ్యామః, కిం తర్హి సంసారం సారీ ్యాపో హా నెళ్య 

Mee ర్రతికపారయునరేమతి ఏవం చ సత్య దై వ. రస్యా వ 

i లో 

యోొదిన |. న. రర్యమాత హం ప్ర 

వె శ్యెది” త్యాదినా హీ వ్రబొభె సృత్యేతాద్య భావం దర్శయతి, పృత్య 

వై వమధి కార్యభావః నీకత్వ ప వ బోభాల్ ప్రాగధి కారి ఛదాంగీకారాది త్యాహా._._. 

యత్పునరు కృమి కాది వా, వెదసత్యత్వ శ, c| రు శంక "లేటా వ (వతృమాదృ్భభావ ఇతి. 

వర్ణము స్వర క్ మయొరఖానా చరద్ధస్వర్యయోనాళ క్ వాచ్య న్లథధా చారోపీత 

(కవుస్వరవిళిష్రవర్దాత్య క వేదస మిథ్యాశ్వం దుర్వార, వాదినాం. సత్ళత్వా 
కాలా అవా లా 

తగ్టిమసీ ఇతి. తథా గ్రాహాయంతి చ బ్రహ్మా ఆత్మ ల్వేన “తత్త ఏమనీ" ఇత్యాది 

వాక్య్ళాని, న చ తేషాం “నాను దీనా” ఇశ్యాదివత్ గౌణార్థత్వమ్స్ సతి ముఖ్యా 
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మద్య భా వే శు కెరప్య భావ ప్రసంగ వతి చేన్న, కృష్ట్రత్యాత్ , అత్ర 
“వ తా౭వీతా భవతీ! త్యువక, వ్ర మ్య “వదా అవదా” వ్రతి వచనాదిమ్యకే 

వాసాఖిః శు తేరపృభావః ప్రబోభే కస్య ప్రనరయమషప్రబోభ 9కి 
లే 

లా 

చ స్తం పని మ స్వ తవ వదావము నన్వహమిా శ్వర ఏవో శ రః 

ణా న్ య బ్యెవం పృ ప తిబుద్ధా ఒన్ నాన్ని _౨ కస్య చిద ప ప బోధః. యో2౭వీ 

సశ్ఫ్నోద్య ల “ర్ట క క్చిదవిద్యయాః కీలాత త నస్పద్వితీయత్యాద దై Q్గతౌను 

త్రీకితి సో ప్యే తేన ద్రత్యుక్షన్తస్మాదాత్త త్య వేళ్వనే మనో దరీత, 

ప్రి ద్వితయాధిక రణమ్, 

సూ, నప్రతి కేనహినః అ 
ర్ం బాయి గ వ్ స్తే > లా నాం వునో చి బూతు పాన తెత్య థఛ్యాత్మ మఖ ధిదై వతమా కాశో 

బ్రా తి (ఛాం-3-౧౮) తథా “ఆదిత్యో బ, ప్తూత్యా దేశ 

(ఛాం-3-౧౯ స యో నామ బ, పాతు పా స్పై (ఛాం-౭._౫1) ప్రత్యే 

ర్ల Rs 

గవా స్త్వ్వపిద్యావిజృంఖిత ఇతి వేదసత్యత్వాఫభావో న దోష ఇత్యాహ--నేతి 

అవి ద్యామాక్షీ పతి క స్యేతి, వ్రశ్నలిం గేన త్వయ్యేవ త స్యాసీద్ధ త్వాదా మె పానువ 

వ త్తిరిత్యాహ-=-య న్హ ఏమితి, ఆజ్ఞానమూల త్వ్యాజ్. వశ దెరితి భావః. సర్వజ్ఞాఖిశ్నే 

మయి కథమజ్డానమితి శంక లే. నన్వితి. అ భేదజ్ఞానాల్ ప్రాక్ చిన్నాతన్య తవైవా 

జానా శ శ్రయల్యేమనుభవనిస్థాల్టానస్యావలా పాయోగాల్. రు చేశ్వనిర్వాద్యన్య తస్య 
En థ్ ఇ బ్ర 
బాధాన్నాశృయాపే శే త్యాహ---య ద్యేవమితి, అనిక్వాచ్య త్వేన దోపాంతరమవి 

నిర స్తమి త్యావా== యో౭. పీతి, 

ఇతి (వథ మాధిక రణమ్. 

కో “న పృతీకే నహి సక ఉభయణథా డఛ్యానసంభ వాత్స్ళంశయక, యఖ" 

కాణా సహా శ్లేదసత్త్వాదహంగవా ఉక్తః నీవం పృతీశేవ్వవి బ్రహ్మవికారతయా 

క్ర గాణార్భ త్వాయోగాల్. న చ (వృత్యమాదివిరోధజ తస్య మిథ్యా భేదగో చర 

నన పారమార్థి కాశదాగో చర త్వాదితి భావః 

ప్రారం యథా బ్రవాణా నవా ఛేదన త్ర్వాదవాం గృహ ఉక్త కద్వళ్స)తీశే 

పసి బ్రవ్మావికారతయా. జీవాభిన్న బ్రవాఖిన్న త్వాల్ జీవా భేదనత్తే నాహం గ్ర వాః 
-ర్య ఇతి దృష్టాంతసంగ క్యేదమాహ 
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వమాదిషు వ ప్రతీకోపాసనేషం సంశయః కిం తే 

న వేతి. కిం తావత్చారి వం Bossy వా కఃరర్తు 

ra 0 9 కళ లాం 5 కస్తాత్ , బ్రహ్మణః శ్రుతిష్యాత్త లన ప్రస్టత్యాక్, వ తీకానామపీ 

బ్రహ్మవి శారత్యాత్ బహూళ్వే సత్యాత్మత పవ ల్తేరి త్యేవం పాపే 

బూూమః.--న వ వ్రతేష్వాత్మ మతిం బధ్నీయాత్ , న హిస ఉపాసకః ప్రతీ 
ల 

కాని యాని తాన్యాత్త త్వేనాక లయేత్ , యత్పున$ స్ట )హూవికార తత్ 

పృతికానాం బ్రహాత్యం తత వ్బాత్య త్వమితి. తదసక్. ప్రతీ కాభావ 

పృనంగాతి , వి కారస్వరూ పోమర్లేన ఫా నామాదిజాతస్య ట్రవ్యాత్వ మే 

వా క్రితం భవతి, స్వరూ పోవమై చ నామాదీనాం కుత; వ్ర కత 

నూర గ్రహ వానచ ట్ర హణ ముత్ర క త్వాద్చఏపాదృష్టువచే శేష్యాకీ 
దా లీలా నీ లిజీ 

దృష్టిః శ్గల్పా షః కర్హృతాగ్గద్యానిరాకరణో ణకాతి, క_ర్పృ త్యాదిసర్యసంనార 

bh 

ధర్శనిరాకరణేన పా బృహాణ ఆత్మ తోో(వదేశ స్తదనిరాకరణేన చోపా 

జీవాళిన్న బ్ర వాథిన్న త్వాల్ జీవాభేదసశ్తే నాహం గవాః శార్య ఇతి. దృషాం తేన 

వూర్వవతః అత్ర ప్రతీకోపా స్తీ నామనాం గ హో పా స్తిభిరవిశేషః, సీధాంకే తు 
అల్లో గ అదం ur యా లో — N విశేవసిద్ధిరితి ఫలం నీత దారభ్యాధికరణ, క్ర యస్య పాసంగికీ పాదనంగతి$, బ్ర ై క్య 

ఛ్యానవుసంగాగత త్వాదితి వివేకం. కిం వ్రతీశేష్వాత్మ త్వానుభవబలాదహం గహ; ఉత 

వస్తుత$, జీవా భేదస త్వాణ్ నాద్య ఇ త్యాహ---న హీ స ఇతి, నాను భనతీక్వర్గ 

ద్వితీయమవ్యసీళ్హ్యా దూషయతి---యత్పునరి త్యాదినా. వికారస్య బ్రహ్మణా స్వరూ 

వైశ్యాయోగాల్ చాఛేనైక్ళం వాచ్యం పృలీకబాభే చోపా స్టివిధిర్ష స్యాదిక్యర్ణః 

కించ కర్తృ త్వాద్య చా ఛేనో పా స్తివిధి ప పృవృత్తిర్వాచ్యా బాభే తద యో గాత్ కథా 

బాధమూలబ్ర, ప్టైక్యక్థానం చ్వారీకృత్య (వ, తీకేవష్వహంగవో పా సి సికల్పనా న 

యుక్తా, బాధవిరో ధాదిత్యావా--న చ బ్రహణ ఇతి. అతో జీవ వృ తీకయో 

స్ప పరూవ భేదాదహంగ హా విధ్య శృవణాచ్చ నాకం గ్రహ ఇతి ఫలితనూహ 

Ch ఆ ల్ పూర్వవపమె వ, చ తీకోపా స్తేనాముహంగ ,పహోపాసే స్త శమెనీద్దిక సిద్ధాం 

తల్సిద్ధిరితి ప ణేదః. మనో బ్రా " ఇత్యాదీని ప్ర వ్ శ పాససాని క్రాయంతే. త్ర 

కిం మన ఆదౌ చృతీశే అహారగవా। కర్తవ్య న వేతి సందేహే, కర్తవ్య ఇతి 
పూర్వః సతః. సీద్ధాంతన్తు--- వ, తీకే అహం్మనృవో న కర్తవ్యః కుత్ర వికల్పాసవా 

త్వాల్. తథాహి---కిం వ్రలీశే అక్ర త్వానుభవబలాదహంగ్రహః, ఉత శ్రుతత్వాల్, 



సవావిథానం, అతశ్చోపాసకస్య వతం స స్పమ త్యాదాత్మగ, గవహూో నో; 

పద్య తే, న కా రుచకస నిక యోరిత కశ రాత త తమ స్పృసువన్హాళ్తత్వేచే: 

తు య. వతి కా కొాఫావప్రస సంగవువోఇావమ. అతో న వ వతి] 

ఇతి తృతీ మాధికరణమ్. 

= అద్య ఐ 
. 0 రాత్, ం సూ బృహుదృష్టేరుత్కగ్ల x 

తచ్చేవో దాహర ణహ్యన్యస్సంశయఃి కిమూాది ఆ స్నెదిదృష్ట యో 

బ్రృహూణ్యథ్వనిత వ్యాః కిం వా బ్రవ్యదృష్టి రాదిక్వాదిప్వీత. కుతస్సం 

నయః, సామూనాధికర జ లక కారణానవథభారణాత్ . అత్ర మా బహ 
అ 

ప _< 
కబ్బస్యాది త్యాదిళ దై స్సామానాధికరణ్యముపలభ్య తే, ఆనతోక బ్రహ. 

అతశ్చేతి. యథా రుచకస్వ స్తీకయో$ సువర్హాత్య మై శ్యేజప్ మిథోనెక్యం తథా జీవ 

వృతీక యోర్చ్రక్యాత్య నెక్వేఒపి భేదన్సమః. యది చ ధరి వ్యతి రే కేణ తయోరభెవ 

నిశ్చుయాత్ వన్నె ్వక్యం కదో పాసనొ వ్చేద ఉక్త ఇత్యర్థః. 

ఇతి తృ తీయాధథికరణమ్, 

సగ బ్రృహృదృష్టిరుక్క-క్షాల్ . వకవిషయత్వం సంగ తి9, యశ్చ పూర్వకం సంశయ 

వీజమాపా---కుత ఇ త్యాదినా, సామా నాధథిక ర ణ్యం శ్రుతం తన్న తావన్హు ఖ్యం, బ్ర 

వి కార యోర్హ వాశ్వమయోరివా భేదాయో గాల్ , నాప్ వ్రకృతివి కారభా వనిబంధనం, 

వాక్యన్య వికార పా ఫైన బ్రా 

రీ -తేల్రి విధి శ్రుతివిరో ఛాల్ , పరిమికే నామ గ, వాణానర్గ క్యా పా తొచ్చ. బృవవరల్వే 

సర్వం బ్రహ్తేతి వ క్షప్య తౌాష్టత్ + అతః వరేేషూదధ్యాస వీవ సామానాధీకరణ్య కారణం, 

పావరత్య్వాపాతాల్. న వేష్టావత్తిః “నామబహ్లాత్యుపా 

ఉఊతావోస్విద త్మ స్వాఖిన్న బ్రహ్తాఖిన్న త్వాల్ . న తావదార్భః, యథానుభవా 

భావాత్, నహి స ఉహెసక$ అక కృతేన ప పతీకమనుభవతి; న ద్వితీయ ఆశ్రవ 

, వ్రతీకన్య స్వరూ మేన బ్రనోఖిన్న త్వాయో గాత్ . అత; 

జ ల wag) యం , పృతీశే అహం వో న కర్తవ్య ఇతి సీద్ధమ్. 

ఫూరో క్తవతీకో పాసనాసి విషయీకృ తాన్య తి ;-ంచిదిషచార్యత ఇ ల్యేక 

ది కరి ర్రష్యితి లౌకిక న్యాయాన పేమ 
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పాణో బృహ. విద్యుద్న్ర హే” త్యాదిసమానవిభ_క్షినిన్చేళాత్ . న 

వాత్రాంజనా. సామానాధికరణ్యమవకల్ప తే అర్ధాంతరవచన త్యాత్ 
బ్రవాదితాప్టదిళ ఇానాం, న హీ భవతి గౌరశ్యఇతి సామానాధికరణ్యం. 

నను వకృతివి కార భావాత్. బ్రవాది త్యాదీనాం మృచ్చ'రా వాడివత్ 
సామానాథిక ర ౯ం స్యాత్, నేత్యుచ్య తే, వికార ప్రవిలయో ప్యూవం 

వ్రగృతిసావమూ నాధికరణ్యాక్సా్యత్,  తతళ్చ ప్రతీకాభావవ్రసంగ 
మవోచబాను, వర మాత, వాక్యం చేదం తేదానీం స్వాత్, తతశ్లోపాన 

నాధికారో బా భత, పరిమితవికారోపాదానం చ వ్యర్థం,తస్తాద్బా)హ్ల 

ణో౭గ్ని ఆ ఏ” పనరఇత్యాదివదన్య త్రాన్యతరదృష్ట్య థ్యానే సతి క 
కిం దృష్టిర భప్పి స్ప తామితి సంశయః, త త్రానియమ్కు, నియమ'కారిణ 

శా స్తస్వాఖా బాడి ల్యేవం పాపమ్. అథవా ఆది త్యాదిదృష్టయ వవ 
బ్రహణ కర్త ఇస్ర ఇత్యేవం వొాప్తం. వ్వం వహోదిత్యాదిదృష్టి భిర్భ “హో 

పానితం భవతి యు హోపాసనం చ ఫలవదితి వస్త్రము రాదా. తస్తాన్న 

ద్రహ్మద్భృష్టి రాదితాకదిప్వి ల్యెనం ప్రై_ప్రే య్రామః. బ్రవ్హాదృష్టి రేవాది 
త్యాదిషు స్వాదితి. కస్తాత్, ఉత్క_ర్షాత్ , ఏవముత్క_ రైణాది త్యాద యూ 
దృ్దా భ వంతుత్కృష్టద్భ స్టే సేవ్య థ్యాసాత్ . తథాచ లౌకికో 

న్యా యోఒను గతో భవతి ఉత్కృష్టదృష్టిక నికృ స్వే౭ధ్యనీత వ్యేతి 
“వ్ ల నాల జస ఎద ఆద్య అద అధ్యాస చ నియావుకాభావ త్ సంశయ ఇత్యర్థః. డాత్కృష్ట్రనికృష్ణ్ట యోరుక్కృప్ష 

మేువో పాన్యం ఘలవ ఆె్వ్వదితి న్యాయో నియామక్ష ఇత్యరు చే రావా. అథ వేతి, అత్ర, 

వి కారదృష్టిఫీః ద్రవ్య పౌ స్లీసిద్ధిః ఫలం, స్హ్దాం లే తు వికారదృష్ట్యా బ్రవాణ 
అం ఖల అర ల —— oC అర్లో అలి a ఉపాస్యల్వే నికర్ష పాస్తా సత్యాం ఫలవత్త్వాసీ ర్విశ రనవోత్కప్ట బ్రహ్యదృష్ట్యో 

పొసన్ట ఇతి ఫలం. కించ లౌకిక న్యాయావిరున్ధా సంభ వే విరుద్ధార్థి* న గ్రావ్యః, 
వశ వాయ బృ నం గాల్ _ కించ చథమశ్రు తానా "ది తషాదిపదానామసంజాతవిరో థి 

తయా ముఖ్యార్థ తప్పి గవ న్యాయ్యప బ్రహ్మశట్టే చ దృష్టిలతణా నవా, తథా 
చాదిత్యాదరంా ఊుహాదృష్ట్రోసాన్యా ఇ త్వ్టేవ వా క్యార్ట్ ఇ త్యాహ_.._తథా శతి, 

9 f= = అచు 9 ఉం క్ << ళో క్, , సిద్ధాం తే తదెపేకేతి ఫల భేన ర్ ర్ం బ్రవ్మాణి తీకదృ్షి క్ల ర్యా, ఉత 

మె యీ ళా అర్య “1 ond 9 వ లీే బహాద్భృష్మ్ రితి విశథయే, ద్రవ పౌథాశ్యని పాస్య శ్వ సిద్ధయే తనీ న్ 
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లాక్రికో నా్టాయః, యథా రాజదృష్టః తత్తర్కిస చానుగంతవో 

వివర్వయే ప్రత్య వాయ ప్రసంగాత్ , న హొ తు _త్తృద్భష్టి వరి గృహీతో 

రాజా నికర్షం నీయమానః శ్రేయసే స్యాత్ . నను కెప్రరానమూ ణ్యాద 

నాశంకనీయోా౭ తృ ప్రత్యవాయప్రసంగప న చ లౌకికేన న్యాయేన 
శ్వా స్త్రీయా దృష్టిర్ని యంతుం యుడోతి.అక్ర్రచ్య లె..__నిన్ధారిలే శాస్త్రారే 
వత బేవం స్యాత్, సందిగ్గే తు తస్మికా తన్నిక్ల యం ప్రతి లౌక్రకో౭2వీ 

న్యాయ ఆ శ్రీయమాణో న విరుధ్య తే, తేన చోత్కృస్టదృ్భష్ట్య థ్యానే 

శాస్తా రె _వథార్యమాణో నికృష్ణదృష్టిముధ్యస్యక్ ప్రత్య వేయాదితి 

స్టిష్యు లె. ప్రాథమ్యాచ్చాది త్యాదిళ ఫ్రైనాం ముఖ్యార్థ త్వమవిరో ధాత్ 

గృహితవ్యుం. తైః స్వార్థన్భ_ర్తిభిరవరుద్ధాయాం బుద్దా] పశ్చాదవతర తో 

బృహ్మళ్ బ్దస్య ముఖ్యవృ త్వా సామానాధికరణ్వ్యాసంభ వాత్ బహ 

దృష్టి వి ఛానార్భతై వావతిష్ట తే. ఇ్రతెపర తదపి బహళ బ్లన్యైవ ఏవార్డ్ో 

ఇగ గాం 2 J = a 0 - శా ర్రీ చ న్యాయ్యః. తథాహి ద్ర భ్రాత్యా దేశః. ద్ర బాతు పానిత, బ్రా 
టల మి వ్ శశ యంద్ వ్ త్యుపా_స్ట ప్రతి చ సకష తతః క బృహ బ్దము చ్చారయతి శుద్ధాం 

సావి త్యాదిళ వాకా. తతళ్చ యథా శుక్షికాం రజతమితి ప్ర త్వేతీ 
తత శు కి 
త జామి ఎం 

శార్లః వత్వేత్వేవ హీ శేవలం రజతమితి, నతు తత రజతవమ న్స్ 
థ ఓ నీ లై UW _ 

ద a a జా ఒవ్ జ i శ ఏ వదు త్రాస్యాదిత్యాదిః (= వాతి పృతీయానితి గమ్యతే. వాక 

సేఫో=విచ ద్వితి యానిన్లో నేనాదఏతాందనేవోపా నీ కి యయావ్యావ్య ద సీ uy d 
మూానాకా దర్శయతి '“గయవతడేవం వి దాషనాదిత్యం బాతు 

( తళ 
జ్ 

యే వ క వ చైర్ గ జ 3 3 పొసే యో వాచం బపాత్యుపా సె యస్సంక్ల్బం (బ్ర హాత్యు పా 

బకశ్చ తథా వాశ్యార్గ ఇత్యావా=-స్రాథమ్యాశ్చే తి. బ్రవ్మాశబ్దనై్యవ దృష్ట కర్ణ ల్వే 
"హేత్వంకరమాహ---ఇతి వరత్వాదితి, ఇతి శబ్దళిరస్క శృబ్బ8 సమఫీ వ్యాహవ్భృళ క్కియాం 

చే జ్ఞ ౯ వగల గ లతయతీతి లోశే వ్రనీద్ధమి క్యర్థః. ద్వితీయా శ్రు లేళ్చాదిత్యాదీనా మేవో పాస్తీకరత్వ 
మి త్యాహా---- వాక్య శేవోషవీలి, ఉత్కృష్ట మేవో పాన్యమి తి స్యాయము 'క్షమనువదతి-- 

ప్రతీ దృష్టి? కర్త వ్యేతి ఫూర్వః వతు. సిద్ధాంతన్తు వృతీక నీవ బృవాదృష్టిః కర్తవ్యా, 

కుతి బ్రహ్మణ ఉత్కంర్లాల్ . ఉత్కస్టదృమ్రై హీ నికృ స్తే, (క్రియమాణాయాం 



పొ. ౧.] ఆది త్యాదిముత్యధికరణమ్, ౫౧. సూ. ౬, 10835 

పతి చ (భాం) యత్తూక్తం బృహ్మోపాసనమేవా త్రాదరణీయం ఫల 
ద తదయు క్టం, ఉ శ్తేన న్యాయేనాదిత్యాదీనా మేవో పాస స్ 

త్యావగమాతీ . ఫలంత్వతి భ్యాద్యుపాసనఇ వాది త్యాద్యు పాసనేఒవి 

ద్ర హావ దాస్యతి సర్వాధ్యతత్వాత్ . వర్లితం వైతత్ “ఫలమత ఉవ 

వై రిత్య తు (అ-౩-పా-౨-సూ- 3౮ -ఈద్భుళం చాత్ర బహణ 
— ల | (WJ 

ఉ పాస్యత్వం యత్స్య్రితీ'కేషు తేద్ద ఎ్రహ్ర శానరోసణం ప్ర ప తేమని ష్స్వివ 

నిల్లాషదీనామ్. 

ప్రత చతుర్థాధికరణమ్. 

సూ, ఆది త్యాదిమతీయశక్వాంగ ఉపపలేః ఆ 

'యవచాసౌ తవతి తముద్రీథముపానితి (ఛాం-౧-౨) “లో శేషు 

పంచవిధం సామోపాసీత' (ఛాం-౨-౨) “వాచి స ప్పవిధం సామోపానీతి 

(₹౫0-౨-౮) “వయ మేవర్లగ్ని స్వామి (భ్రాం-౬-౧) వ్ర త్బెవమాదిష్వుం 

గావరు ద్దెషరా పాస నేషు సంళే యః కిమూదిత్యాదిషూద్రి థావెదృష్ట యో 

పీస్టియం కే కిం నోద్దీ థాదిమ్వాది త్యా దిెదృష్టయ ఇతి తత్రానియమః 

యత్తూ,కృమితి. ద్వితీయే తి శ్రుతిభ్య్భాం లౌకిక న్యాయాచో కన్యాయబాధ ఇ త్యావా 

తదితి, బృవ్మాణోఒను పాస్య త్వే కథం ఫలదాతృత్వం తత్రాహ---ఫలం త్వితి. కించ 

యద్దృష్ష్యో వికారన్యోత్క_ర్ష క్ర కస్య బ్ర బవ్హాణ ఉపహసనాప శేషణ ల్వేఒఫ్యు పాస్యళ ౦ 

బా స్టీత్యాహ=- ఈద్భశం చలి, 

ఇతి చతుర్ధాధికరణక్, 

౬. “ఆది త్యాదిమ తయశ్నాంగ ఉవవ'ే 8' వృథివ్యగ్న సంశరికాది క్వద్యుసం 

vw 

ము 

లోకేషు _ హీంకార్మ వస్తావోద్ర్దిథ ప తీహారనిధ్షారండై 8 పంచాంశం సామ, తెశేహది 
ఇగ | చ్ టో క చం వ రితల్యుప ద్రవ ఇలి చ భ_క్టిద్వయాధీకైః నప్తాంశం సామేతి భద, అత్ర వి సహోక్టూ నా 

న వ జస గాజు అదా న యం ఫొ క తృంశయః, ఫూర్వవదుత్క_ర్దానవ ధారణాదనియమ ఇతి _స్రత్యుద వారకావ. ఫ్య పూర్వ 

పతమాహ--ళ త్ర తి, సిద్దయూ పాది త్యాది భః కర్మ యాపోద్దీభాదీనాం సలనన్ని క రేణో 

నిక్ఫష్టన్యో త్కప్స తాభవతి, రాజద్భృష్ట్యామాత్య సేవ; న మైవం బ్రహ్మణః ప్రాధాన్యా 

లాభ$, ఇహైోపలరితి భావం, 

సద్ధరూ పొది త్యాది భః కర్త రూపోద్దీథానాం ఫలసన్ని క ర్జోత్క_ర్టాత్ 

వద్విశేవవ త్త్వనియమ ఇతి దృషాంతసంగ త్యేదమావా-- 
బ వా 
a: 



1086 రత్న ప్ర, భాభవాపషి లే, శాంకర బ్రహసూ త, భామ్యే [అ. ౪. 

నియమ కార వు వ ప కస యమక తాభి"వాదితి ప్రాప్తమ్. నహ్వ్యు త్ర బ్రహ్మణ ఇవ కస్యచి 
దుత్క_ర్ష విశేపో=.వథార్యలే. బహా హీ సమ_స్తజగ తె్మా-రణత్యాదన 

హతే పాప త్వాదిగుణయోాగా చ్చాదిత్యాదిభ్యో ఉఆత్క్బృష్ట్రమిలి శక తేడ 

వథారయితుం, న త్వాదితో ్యద్రిథాపీనాం వికారత్యావి పాత్ కీంచిదు 

త్కర్ష విశపూవథారణ కారణమ స్తీ, అథవా నియ మేనై వోర్దీథాది 
మతయ ఆదిత్యాదిప్వధ్య నేరక, కస్తాత్, క రాత్తక తాగదుద్దీశాదీనాం, 
కర ణశ్చో ఫలప్హ్రర్హి ప్రనీద్దేకద్దీ శాదిమతిభి రావ్యమానా ఆదిొత్యాదయః 
క రాల కొస్సంతః ఫఘలెహాతవో భ విష్యంతి. తథాచ “వయ మేవర్షగ్ని 

సామే త్యత్ర “తదెత దేతస్యామృచ్య భూ్య్యూఢం సామి (ఛాం-౬-౧) 
త్య ఎకఇథైన పృథివీం నిర్షిశత, సామళ్ భేనాగ్నిం, తచ్చ వృథివ్యగ్న్యాః 

ము క్సామద్భష్టి చిక రాయామవకల్ప లే, న బు క్వానుయోః వృథిన్యగ్నీ 

దృష్టి.చికి రాయాం. తత్తర రాజద్భష్టికరణాద్రాజళబ్ద ఉపచర్యశతే న 
రాజని తత్తృశబ్దః. ఆపిచ “లోశేషు వంచవిధం సామోపానీశి 
(ఛాం-౨-౨) బ్రత్యధికరణనిర్లేశాల్లో శేషు సామాధ్యనితవ్యమితి ప్రతీ 
య తే. 'ఏతద్రాయ త్రం ప్రౌణషు పోతంి (0-౨-౭) ఇతి వైతదెవం 

త్కర్షాల్ బ్రృహ్మవద్విశేషవత్త నియమ ఇతి దృష్టాంలేన ముఖ్యం ఫూర్వవతనూహ__ 

ఆథ వేతి. తత్త త్సతుసిద్ధి రేవ శూరో త్తరవతీఫలం మంకవ్యం. కించా౭నంగే ష్వేవాంద 

దృష్టిరిక్య త, తేవ్వంగవా చిపద వ్ర యోగం లింగమావా_తథా చేయ మీ వేలి. శచే 
త దేశదగ్నా గఖ్యం సామ ఐక స్యాం వృ థీవిరూ పాయామృచ్యభభ్యూఢ ముపరి సీ 

p90 క్ rm నే జ గం మిశ్యర్థః. బుచి సామవల్ వృథీవ స్ట్రమగ్నిర్ష ఏశ్య కే తతస్సామ్యాత్ పృథివ్యేవ 

బుక్ అన్నిస్సామెతి ధ్యానం విహితం, తత్ర యది బుక్సామాత్యక యో కర్యాం 

గయోః పృథివ్యగ్ని దృష్టి స్సా గల్, తదా పృథివ్యగ్నో గః బుక్సా మపద ప్ర యోగో న 

స్యాదిత్య త, దృష్టాంతమాహా ---తత్తరీతి, అత; (యో గాన్యథానుపవత్త్యా పృథి 

శ్రే 
థి 

' లి ఇ దు నరు జో ఇ దష లం చ ర్న” వ్యగోోన్ను8 యు కన్ఫామద్భష్టి రిత్యర్థ 3, నిషయన _ప్పమ్యా శైవమేవేఆ సవాఅపి వేతి. 

గాయ త్ర నంజ్ఞం సామం కించ పూర్వాధికరణసిభాంత న్యాయేనా ప్యేవమి తావ. 

ఆత పూరో్ట తరవత యో; కత్తత్సతనీద్ధి రేవ ఫలమితి ద స్ట్రవ్యమ్, య. 
శ్రి జన ల 

నవాసా తవతి తముద్దీథము పాసీత' ఇత్యాది క్వాంగా కి తోపాసనాని శూ యంతే, 

తత్ర కిమాది త్యారిషూద్దీ థాదిదృష్టి! కర్తవ్యా, ఉతోద్రిఖాదిఫ్వాది త్యాదిదృష్టిరితి 
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దగ్శయతి. ప్రథమనిర్దిస్టైషు బాది క్యాదిషు చరమనిగ్షిష్టం బృవోధ్య_స్తం 
ఆదితో బ్రహ్లాత్యాదేశఃి (ఛాం-౨-౧౯) ఇత్యాదిషు. పృథమనిర్ది 

ప్రాళ్చు పృథివ్యాదయళ్చరమనిర్జిష్టా హింకారాదయః “పృథివీ హీం 

కారఃి (ఛాం-౨-౨) వ త్యాదిశ్రుతొషు. అతో "ఒనం గేహ్యూది త్యా పమ్యంగ 

మతిమేప ఇత్కి వవం ప్రాశ్తే ప్రూమః ఆదిత్యా దిమతయ ఏ వాంగాహా 
fa] జో ల్ ల 3 బట వ ర మర చే గ ద్దిథాదిషం కర్మసు EN బప్టి రక్, కుత, ఉపవ తః ఉవవద్య ఆ "బ్యావము 

ఎ వూక్షషసన్ని క రా దాదిత్యాదమతిఖిః  సంస్కీ_ ్యయమా జేషూర్దీ థాదిషు 

కరస 5, యదేవ విద! కరోతి కలక నస క్ రృసమృృద్టి య దెవ దయా కరోతి క్రోద్ధ యో నివదా తదేవ వీర 
, 5 i ం ఆం శ 4 డాం న్ న శాయి వత్తరం భవత ౧ధాంజ) అతచ విద నయ క కర సమృద్ది బాతుతాొం 

ల న జ్య అరా - ఎర న వు అ చ దన్మయతళి. భవతు కర్మసమృద్థిప లె పవనం, స్వతంత్ర ప లెషు తు కథం 

“య వతబదెవం విద్యా లో *షు పంచవిధం సామోపా స్తే” (ఛాం-ఉ) 

బ్రత్యాదిము. రప్వవ్యథి కాంధికా రాత్ వ్రకృతాపూర్వసన్ని క క్రేణైవ 
ఫలకల్సనా యుక్తా, ' హనాదినియమవత్ఫలాత్రక త్వా చ్చాదెత్యాది 

5 = 3 “0 a ళో ర్ న ల SIN నాముద్రీ థా దెభ్యుః కర్యాత్ళ కేభ్య ఉత్క_ర్షోపవ_ల్త, ఆదిత్యాద్శి ప్లా ప్రీలత 
5 క అర పం రాలదు ల స్ద x శ ణం హొ కర్ణపులం శిష్య లె శ్రుతిషు. ఆవీచ సీమి త్యేతద త,రముద్లీథము 

వథ మేతి. అనం గబు ధాం గాన్యు పాస్యానీకి నీదాంతయతి---వవమితి, ఉపా? పీనాం 
లో యు జా యె య్ 

పా కర్యసమృద్ధిః ఫలం శ్రూయల, సాచ ఆాభిరంగేషు. సంస్క ్శ్యయమాణేషూవ 
చి _ oe జ wi గ < = దర, అంగానాం సమృద్ధ స్రనుకూల ప్రకృతక ర్యాఫూ ర్వజనక త్వాదిశ్యర్థః, నను యిత్రో్ ఈ 

5 జ జాస్ = ఆసు పాస్తనాం వ,కృతక ర్థావ్రూర్వసన్ని కృష్టైంగ ద్వారా పేతం ఫలం శ్రుతం, త్ర 

12 లోవవ త్రయే అంగానాముపాస్యత్వం భవతు తదన ేమోసు స్వతంత్కఫలాను లోక 

సామాద్యుపాసనాను కథమంగానాము పాస్యత్వమితి శంక లే-__భవల్వితి, (యథా 

స్వతంత్ర వశు ఫలస్యాపీ గోదోవానస్థ ఆంగద్వారా పేతయైవ ఫలమిష్టం తద్వత్ 

లోకాదిఫ లేషూ పాస నేష్వుపి కఠాఫూ ర్వాంగద్వాశై వ ఫలకల్పనా యుక్తా. కర్తాధి 

కృత నె గ్రవాంగా శి తో పాసశేప్వధికా రాదతోంగానా మేవో పాన్యశ్వమితి నమాధ'తే_ 

“గీ తా గ ఆసన నో న్ 'తేవ్వపీలి, ఉత్కు న్హానవ ధారణాదనియమ ఇత్యు కం నిరస్వళి ఫలా లత. డొవక్ర్తమ 

ఖులా చ్చాంగ ముపాస్యమి త్యాహ----అవీ చేతి, రసతమ త్వాదిగుణాద్యువనం ఖ్యాన 

విశయే, ఆది త్యాదిషాద్ర్దీ థాదిద్భన్దరితి ఫూర్వః పతీః సీధ్థాంకన్తు-_ ఉద్దిథాదిము 
చ a 6 న! జం we 

కరాంగేష్వాని త్యాదిమతయ వ కర్ర వః కుతః, కర్ణ సమృద్ధిరూపలా'వప ల్ల, 



1039 రత్న ప్రభాభూషి కే, శాంకర బ్ర హనూ త్రృభామే (అ. 

పాసత-ఖ ల్వేతనై ౪ వాతరస్యోవ వ్యాఖ్యానం భవతి (భాం-౧-౧ ఏతి 
చో ద్రీథళ మేనోపాస్య ల్వెనోవ కృమ్యాదిత్యాదిమతీరిద థాతి. యత్రూ క్ర 
ముద్దిభాదిమతిభి రావ్యవమానా ఆదిత్యాదయః కర్మభూయం భూతా 
ఫలం కరిష్యంతతి, త్రదయు క్షం, స్వయ మేనోపాననన్య కర్మత్యాల్ 

ఫలవత్తో్యవవ లె, ఆదిత్యాది భా వేనాపి చ దృళ్యమానానాముద్దీథాదీ 
నాం క ర్థాత్తకత్యానపాయా త్ *తబేత దెతస్యామృచ్య ధ్యూఢం సామే” 
23 33 ర్ల ఏళ్ళ వ భ్ "9 Ie బ్ 9 న తితు లావీణుక ఏవ వృథివ్యగ్న్యాత బుక ఎవాశ్ బ్ద సృ యోగః, లఅలమళా 

2 _ ల త ww గక Sn చ యశసా దం సన్ని కృ మైన విప్రకృ ఫైన వా నె కర్ణసంబం ధన 
అభ గ్ర న్ న్న్న . Cc ద అగ a ల §_ పవంర్శల, తత్ర యద్యాపి బు కామ రూ; వృథివ్యగ్న దృష్టి చీకరా wy 
తథాపి పృనీద్దయోః బు క్నామయో ర్భేదేనానుకి ర్తనాత్ వృథివ్య 

గ్న్ట్యళ్ నన్నిథానాతి తయోగశేవైష బుక్సామళ్ బప, యోగః 

మిత్యర్థః. దిషత్రియం సన్రారవతుం దూషయతి-_యత్తూ క్షమిత్యాదినా. కర భూయం 

కర్లాత క త్వం ప్రా స్పేతృర్థ సిద్ధాది క్యాద్యాత్మ ణా కర్త ణాం దృమై కర్యత్వవాని 

స్స్ఫా్యాదిత్యళ ఆసా_ఆది త్యాది భా వే నేతి, యానవశ్రేఒగ్ని దృష్షి వదు ద్దీభాదిప్వాది క్యా 

దిధథియాం గణ ళ్వాన్న కర్చ త్వాభభావక క్వమిశ్యం గేష్వనంగత్వ థీరవిరు దై త్యాశయః. 

(వృయోగానుపవ_త్తిముక్తాం నిరస తి త దేతదితి. లతుణాబీజం నంబంధమాహ-- 

లతణా వేలి. గంగాయాం ఘాేషఇశ్య తృ సన్నికృష్టసంయోగనంబం ధేన తీగల 

వతణా, అగ్ని ర్హాణాపక ఇల్ఫ త్ర అన్ని నిష్టశుచి త్వాదిగుణచ త్త ్వరూపపరంవరాసం 

బంధఛేన లక్షణా దృ ప్రా, తథాచాత, బుక్సామ యో; పృథీవ్యస్ని దృషిపషేఒపి 

బుక్సామవదాఖ్యాం స్వవాచ్యాగా దృప్పవ్య తాఖ్యవరంవరాసంబం భేన వృథి 

వృగ్నిలవ్ణా యుక్షేతృర్థ 8. నను ప్రతీక వాచివదస్య 'ధృయఒశె న లతణా 

ముక్తా తీ త్తవదస్య రాజన్య ప యోగాదితి శంక లేత త్ర యద్యపీతి, తథా 

తి బుక్భ్సామసంబం ధాల్ పృథివ్యగ్నో నే వె తస్యామృచ్యధ్యూఢం సామే ల్యేష 

ముక్సామపదవ యోగ ఇత్సన్వయి$, నను ముఖ్యార్జ సవ న కుతో గృవ్యాలే 

తత్రాహ--వ, సిద్ధయోరితి. త స్తాదృ చృథ్య్యూఢం సామేలీ ముఖ్యయోః వృథగై; 

త దేత దేశస్మామిత్య తాపీ తయోర్చ హె పునరుక్రిస్స్యాత్ అతః పృతీకా భేదదృష్టా 

యథా ఫ్రోముణాదినా ప్రీ హ్యాదిము సంస్కృ లేవు వ్రకృతకర్మ ణః అపూర్వముశ్చద్య లే, 

తథా కరాంనో దిథాదిప్వాది త్యాదిమ తిఖిః నంస్క అము వ్రకృతకర్శ్య ణః ఫలాధిక్య 
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19 బు క్సామసంబం౦ం ధాదితి నిశ్చయ తే. శు తే శబ్దోం_పి పా కుతఖ్బిత్కార 

ఇకా ద్యాజానమువసక్చన్న ని వారయితుం పారే 'యమేవర్ది తిచ 

య ఛా౭తీ ర విన్నాసమృచవవ పృథివి త( మవ థాకయతి. పృథివ్యా హీ 

బు క్తే(౭. వ ఛార్భమా గో బ్రయమృ గ వేత్య తర విన్యాసస్సా వత్ యవ 

వం విద్యాక సామ గాయకతో (ఛాంట్స 9తి చాంగాశ్ర్రాయ మేవ విజ్ఞ 

నముపసంహారతి న వృథివ్యాద్యా శ్హాయం. తథా లో శేషు పంచనిభం 

సామోపానితే” తి (ఛాం-ఉ) యద్యపి స ప్తమోనిర్లిహ్టా లో కా_స్హథాపి 
= జ a క్ సామన్యెవ తే౬ధ్య నేరక, ది(తియానిగ్గే కన సామ్న ఉపాస్వత్వావగ 

మాత్. సామని హీ లో కేప్వధ్యన్వమా నేషు సామలో కాత్త నో పానీ 

తం భవతి. అన్వ థా పునర్శీ కాస్పామాత నో పాసీతాస్సు విక్ న్ేన 

“ఏతద్దాయ త్రం ప్రాణిషహప్రోతం” (భాం-౨-౧౧) 9 ఆ స్యది వ్యాఖ్యాతం 

య ్రౌవీ తుల్యో దితీయాని'చ్లేశః అథ ఖల్వముమాదిత్వం స_ష్ట 

విధం సామోపానీతేతి (ఛాం-౨-౯) త తానీ *సమస్తన్య ఖలు సామ్న 

ఉపాసనం సాధు, “ఇతి తు పంచవిధసస్ట అథ స్పప్త్పవిధ న్యె”లి చ 

త్త 
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ఇ ~ వ యాం ము ఐన దాక్ట్యాయేత్యర్థ:. తర్హి తత్త శబ్దో ఒపీ రాజని స్యాడిక్యత ఆవా త ల్సి తిం స్థితే 

వ యోగస్య నిమిత్తం కిమపీ వాచ్యం న తు నిమి క్రమ స్తలి (స్క యోగ ఆ పాద్యత ఇతి 

భావః. క్షత్తా సూత తస్య కార్యం రథచర్శాది యదా రాజైవ కరోతి కదా తత్త 

శబ్దో రాజన్యష్య స్తీళ్యత రార్భః. బుగాదావేవ వృధివ్యానిద్భష్టి త్య క్ర హాశ్వంళర 

నూహాఇయ మితి. న _ప్పమ్యా బో కానాము పొస్యత్వేము కృ కం నిరన్య లి కథా లోనే 

షిష్టతి, 'సామాత్త నా లోేశాను పాను ర్చి స్టే” తి దిషలీ.మ న _్హ మ్యోర్భంగ స్త్వయా కార్య 

నతో వరం రానాత్తనా సామో పాసీలేతి సవ్హమోమా త్ర భంగ ఇత్యర్థః. వీలేచేతి, 

వకవిభ క్రిభంగలాఫఘవెన ప్రాణాత నా గాయ త్రం సమో పాన్యమి్ వ్యాఖ్యాత 

మిత్యర్థః. నను విభ క్టిసామ్మే కథం నిర్భయ స్తత్రావా చుత్రాపితి, సావ్న ఉ పాననం 

సా'ధ్విత్యుషక్క క మ్య పృథివీహింకార ఇత్యాది నా హింకారాది వంచొవయవన్య సామ్న 

ఉపాసనముక్త్వ్వా 'ఇతితు పంచవి ధస్యో పానన' మిక్యుపసంవ్భాత్యే ఆశతి న_ప్పవిధస్య 

లక్షణా  సమృద్దిరువవడ్యత ఇత్యర్థః ఆది త్యావషూద్దీథాది దృష్టి వ వే యయథో క్షఫల 

నన్ని కరాసీచేరు ద్ దీనాముత ఇాసీద రిత్నఖినంధి?. సస్ని రాగ న్ రుద్ది థా నా గార న స స 



1040 రత్న ప, ఛాభూపషిలే, శాంకరబ్రహూసూత్రభామ్యే [౪.౪౮ 

(౦-౨-౭) సామ్న వవో పాస్య తేేనోషక్కమాత్ తస్మిన్నే వాదిత్యా 

థా్యాసః. వతస్తాదెన చ సామ్న ఉపాస వాతాషవగ మాత్ . “పృథివీ హం 

కార? (ఛాం-౨=౭) ఇత్యాదిని"ర్లేశ విషరర్థయేం.ి హిం కారాదిమ్మేవ 

వృథివ్యాదిదృష్టుః. తస్తాదనంగాశ్ర్, యా ఆది త్యాదినలి యో౭.౦7హ్రా 

ద్రీఇాదిషం వ, వే వ్యేరన్నితీ నిద నిజమ, 

బ్రతి ' పంచమాధికరణమ్. 

సూ. ఆసినస్సంభ వాల్ . 8, 

కరాంగసం బంధిషు తావదుపాననేషు కర్మ తంత తే త్వన్నాననాది 

చింతా సావి సమ్యగ్గర్శనే, వస్తుతం త్ర క్వాల్ జ్ఞానసర్టి పితరేషు 

తూపాసనేషు కిమునియమేన తిప్పన్నా నీనః శథయానో వా ప్రవ రైతే 

ఉత నియమెనానీనఏ వేతి చింతయతి, త త్ర, మానస త్యాదు పాననస్వాని 

యమళ్శరీరస్థి లేర ల్యేవం ప్రే బ్ర బ,వీతి, 5 అసీనవవోపానీతేతి. కుతః 

సంభ వాత్ . ఉపాసనం నామ సమాన వ వ పృతనర్టియ పృ వ వాహీకరణం, న చ 

తద్దచ్చతోో ఛావతో వా సంభవతి, చగత్యాద్నాం చి తృవిషెవకర 

సామ్న ఉపాసనం స్నక్కమ్య (వృవంచితం, అకస్సామ్న నివో పాస ్పీత్వమిత్యర్థ?. 

ముదు క్షం ప్రాథమ్యాల్ " బృథివ్యా చేరు సాభ్యక్వమిల తకత్రాహ----వీకస్తా దేవేశి. యద్భపి 

నాం కారో బేశేన వృథివీక్వవి భేరుచ్చేశ్యన్య వ, భమని స్టే వాచ్య స్తథాప్యు క్షన్యాయ 

బలాల్ వ్యత్యయో గ్రాహ ఇత్యర్థః. 

ఇతి వంచమాధికర ణమ్. 

౭. “ఆపీనస్సంభవా'త్ ' కర్మ ణాముత్ధి లేనో పవి పై ప్రేన వాఒ నేకధానుష్టానదర్శనా 

తృంశయః,  కర్గాంగాశ్రి శ్రే పెన నానమాసననియమానపే పీకూణామనుష్టూన ప కార 

ఉక్త స్పవ్షదంగాన్యాక్సి త్పి కేహాసచేవ్వవ్యనియమ ఇతి ఫూర్వవతయతి---క శ్రే, లి, 

పూర్వం కరాంగ్యా థి తో పాస నానామాసననియమాన పేకూ ణామనుస్టాన న, కార 

ఉఊ కః, నన్వదంగా రా 9 చ పాసనేవ వ్వవి అనియమ ఇతి దృష్టాంతనంగ ల్యేదమాహ -- 

ఈ ఫూర్వవమె ఆస నాభ్యాసాసిద్ధి?, ఫా తల్పిద్ధిరితి ఫల భేద. ఆత్ర, 

భక్తం న కాన హాననాన కిం తిష్ట న్నా సిన! శయానో వా కర్యాదిత్యనియమ 

ఉత అసీన వవేలి నియమ ఇతి విశయే, అనియను ఇతి వూర్వః వత? సిర్ధాంతస్తు--- 



పా. ౧.] ఆసీనాధికరణమ్. ౬ సూ. ౯. 104] 

తాత తిష్ట తోఒవి దేహ థారణవ్యాపృతం. మనో న నూక్షువ స్తునిరీత్ష 

ణతుమం భవతి శయానస్యాప్యకస్తాదేవ నిద యాఒభీభూయతే. ఆనీ 
నస్య తవం జాతీయకో భూయాక౯ా దోపః సువరిహర వతి సంభవతి 
తస్యోపాసనమ్. 

అగ 

సూ, ధ్యానాద గః ౮ 

అవిచ థ్యాయత్యర్థ ఏషః యత్సమాన ప్రత్యయ ప వాహీకరణం, 

థ్యాయతిళ్చు ప్రశిథిలాంగ చే స్టేషు పృతిష్టిత దృష్టి పేక విషయాకీ ప్త 
చి త్తెషావచర్యమాణో దృశ్యతే, థా్యాయతి బకో థఛ్యాయతి ప్రోషిత 

బంధురిత్యాసినస్యానాయాసో భ వతి, తస్తాద ప్యాసనకర్తోపాసనమ్. 

సూ. అచలత్వుం చాసెక్ష్య. షం 

అవీచ “థఛ్యాయతీవ పృథివీ” త్య తృ పృథివ్యాదిష్వాచలత్వ మేవా 

ద రా లల =, కి శ వేశ్య ఛ్యాయతివాదో భవతి, తచ్చ లింగము పాసనస్యానినకర్మ ల్యే. 

అత్రాసనా భ్యాసాసీద్ధి?, సద్దాం తే తు మనో దేవాయార్భిన్న త్వేజ.కి దేవాచాంచళ్యే 

మనసో౭.న వస్థా న స్యానుభ వసిద్ధ త్వాత్ మనోచ్యా పాశేషూ పాస నేషు చేవా స్థైర్యార్థ 

మాసననియమా పేనే లి ఫల భేదం. లిష్టత ఉర్టికస్య, 

3 రీ 6 ఈద (2 ౮. కించ ధ్యాతార ఆసనా నవ స్యుః భ్యాయలతిళర్లార్డ త్వాల్ బకాొదివ 

ది త్యావా--- ఛ్యానా చ్చేతి. 

౯ అత్రై వ శాతం దృష్టాంత మాహా. అచల క్వం వేతి, 

ఆసీన ఏవ ఊపాసనాని కుర్వీత, కుత గమనాదీగాం చిత్తవిషేవకరతయా ఆనీన 
సె షవోపాన ౦ సంభ వాదిత్న రః, నానీ ననానాం నంభ లర 

ఉపాసనా నాం ధ్యాయత్యర్థ భ్యానరూ వత్వాత్ , ఛ్యాయ తేశ్చాసీ నేమ బకా 

దిషు నీకవిషయదృష్టిష వ యోగాదాసీన నీవో పాసీ"కేత్యర్థః, 

“భ్యాయలతీవ పృథిపీ” ఇక్య త పృథివ్యా అచలత్వమ పేతు ఛ్యానోవచారో 

దృష్టః. తస్తాదపి లింగాదాసీన ఏవో పాస్ తేత్యర్ణ 8, 

“isl 



1012 రత్న వ ఫాభూపషిలే, శాంకర బ్రహనూత్ర భాజే (అ. ౮. 

నూ సరంటిచ. ౧౦. 

న్స్ స్మృరంత్వవీచ నై ఉపాసనాంగ తేనాసనమ్ నునా చేసే వతి 

ఫ్టాప్టి సరమాసనమాల ని లీగ్ అతఏవచ వద దృ కాదీనామాసన 

వతి ప్టై.ధికరణమ్ 

సూ. య క్రైకాగు తా త త్రావిళషాల్ ౧౧. 

దిగ్చేళ కాలేషు సంశయః, కిమస్టీ కల్చిన్నియమో నాస్తీ వేతి 

ప్రాయేణ వైదిశేష్య్యూరం భేషు దిగాడినియమదర్శనాత్ స్యాదిహోపి 

కశ్చిన్నియమళతి యస్య మతి స్తం పృత్యాహ. డిగౌశ కా లష్షర్ణలకుణ 

ఏవ నియమ, యకై వాస్య దిశి చేసే కాలే వా మనస స్పొకర్యేణై కా 
ఊఊ | య 

౧౦. బాహ్యాస్య శారీరస్య చాసనస్య సృరణాన్ని యమ ఇ త్యావాస రంతి 

చేతి, 

ఇతి షష్టాధికరణహ్. 

ళ్ క న జ్ ౧౧ య లై కాగ, తా తత్రావిశేపూ 

నట్ 4 || గ 9 ప్రాచ్యాదిదిళి తీర్థాది దేశే (వపోహాది కాలే నియమో౭. స్తీ నవేత్యుభయథా సంభవా 

తేక ష్వ్పెవాంగానా ని న్థి తోపాసనేవు 

కృంశయక, వికవిషయత్వం సంగతి; ఉపా స్తీనాం విహిత త్వాద్యాగాదివద స్తీ దిగాది 

నియమ ఇతి పూర్వపకుః. అత్ర దిగాదిహోదరః ఫలం, సిద్ధాంతేశ్వ నాదరం. భ్యీయే 

చిత్తైెక్యాస్య్యృస్య ప్రాథాన్యాత్ చ భాసా క్షీ _ప్పదేశాది గ వాణస్య(ోచిక త్వాదిలి 

'శుచా చేశే చ తిస్టాప్య స్థ స్థిరమా సనమాత్మ నః ఇత్యాదినా శిష్టా ఉపాసనార్ల SE ల థి 
నూనన స్థరంతిం అత ఆసీన ఏవో పానీ ర్స్ శ్రే సిద్ధి, 

ఛూర్వమంగా నా శ్రి తో పాన చేమ యా ఆసననియమ ఉఊక్షః, తద్వద్దిగాది 

నియ మో2ఒ.వ్వస్తు; ప్రాప్సవ్రవకో వైశ్వదేవేన యజేతి ఇత్యాది దిగాదినియను 
దర్శనాదితి దృహ్హాంతనరగ క్యేదమావా- 

అత్ర, ఫూర్వవన్నే దిగాదిష్వూదర్క సిర్టాం లే త్వనాదర ఇతి ఫలభేదః. లేచ్వ్వే 

వోపాసచేషు దిగాదినియమో2 సీ న వేతి విశయే అస్తీతి ఫూర్వః వత, సరం 
తస్తు--ప్రాచ్యాదిదిగాదినియమో నానీ; కింతు యత్ర దిశ చేశే కాలే వా చిత్త 

దై గక్నాగ్సతా నీకవిషయ ప్ర వావ త (తోపాన్ క కుత్కు దిగాదివిశేషా క వణాత్ + 
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గృకా భవతి త శ్రైవోపాసిత ప్రౌచీది క్చూ రాషహ్లాప్తా చిన ప్రవణాది 

నదే శేషా ల్స్ రణాడేశా గ్రతాయా ఇష్టా యాస ర టా శొవినేపోాత్ , నను 

విశేషమవువీ ఏదామనంతే సమే శుచా శర్మ్క_రావహ్ని వాలుకావి 

వరి తే శబ్లజలా శ్ర యాదిఖిర్మ వేనుకాతలే న తు చక్షుఃవీడనే గువోః 

నిహతా శ్రోయణే వ ప్ర యోజయే' దితి, ఉచ్యతే, సత్వమ న్న్యేనంజాతీ 

యకో నిషుమః; సస త్వెతస్మి 0 స్త్పద్ద తేషు నిశ వేమ్యనియమ వతి సుహృ 

ద్భూత్నా ఆచార ఆచస్ఫై. “మనోనుకూలి వతి చపా శ్రుతిర్య 

త్రైకాగృతా త క్రై వేల్యెత దేవ దర్శయతి. 

ప్రితి స ప్పమాధికరణమ్. 

సూ. ఆ ప్రాయణాత్త తాప వా దృష్టమ. ౧౨. 

ఆవ్బ త్తిస్పరోపాస నెప్వూవ రృవ్వేతి స్థీతమా ద్యేఒధికర కొతత, త 

వివేకం. ఆర్థలమీణ ఏచేతి. వకాగ గ ఫ్రఫలలింగకవీ వేత్యర్థః. స్రైటిన్యవ్రవణే ప్రా పాగ్గేశే 

నిమ్నస్థా నే వె శ్వ చేవం వర్యాదికివద త్ర కృ దిగాదివిశేపో న శ్రూయతే అతో నమూన 

మ వ్ర యోజకమితి భావః-—విశేమో శృ వణమసిద్ధమి తి శంక తే నను నిశేషమపీతి. 

కర. రాస్ఫూక్ష పాహాణాః జలా, కోయజర్ణనం నీశనివ్భ త్త తర్భం: చతుః పీడనో 

మశక$, వాచనికం సమచేశాదినియమమంగీకృత్య చిత్తెక్కాగ, విరు ప్టేము దేశాది 

గలే ప్రాబీన వ్ర వణ త్వాదిష్వ నాదర ఇతి సుహృద్భావేన స్మూత్రకృదుపదిళలి-_. 

దేశాద్యాగ, బా చి శ్రవిమే పాల్ సమాధిభంగస్సా స్టీత్ న మాభూనితి, 

ఇతి న వ్రమాధికరణమ్, 

౧౨. 'ఆపాయణాల్ * వ్యవహి లేనాస్య సంబంధమాహ- ఆవృత్తిరితి. అని 
ల జాని 

నను 'సమే శువాి ఇతి చేశవెేప; ల్ ఇతి చేత్, చాఢమ్; తదపి శ్రావణం 

చిత్తన్క్యైకాగ్ర్యతాసంపాదక దెకే ఉ పాప్సీలేలి దర్శయత్సి నాక్యశేే మనో౭ఒను 

‘ స 3 
కూలకషవిశేవణాల్ , హ్లాదిన్నప్ప వ వే ఇత్యాది శ శ వణం తు కర ర కవ నో పాస నేష్వితి 

ద్రష్టవృమ్. 

పూర్వం యథా దెగాదినియనూ శ్రవణాత్. తదఫావ ఉక్క తథా యావబ్లీవ 
పాని ద్ర 

ముపాసనావృ త్త గ్రశ్రావణాల్ తదఫెావ ఇతి దృష్టాంతసంగ త్యేదమాహ = 

అత్ర, పూర్వువ క, కాదాచిశ్క- ప్రత్యయావృ సి; అదృష్ట ద్వారా ఉపాస్య 



1044 రత్న భాభూవి తే, శాంకరబ్రహృసూత్రభామ్యే [అ ౪, 

యాని ఆావత్సమ్యాగ్దర్శనాన్థాన్యుపాసనాదీని తాన్య వఘా తాదివత్ 

కార్యపర్యవసానానితి జ్ఞ జావీతమేవై పూమావృ_ర్లివరిమాణమ్, న హి 

సమ్యగ్దర్శనే కార నిష్పన్నే యత్నాంతరం కించి చ్భాసితుం శ్ క్యమ్, 

అనియోజ్యు బ్రృవ్లా త్వ్రతప లేశాన్త్ర స్యావిషయ తత్ , యాని పున 

రభ్యుదయ ఫలాని సషపూ చింతా కం కియంతంచిత్కాాలం ప్రత్య 

యమావర్షో్యపర మే దుతే యావజ్జీవమాన_ర్హయెదితి. కిం తొవత్సా పం 

కియంతంచిత్కాలం వ వ్రత్యయమభ్యస్యోత్సృ జేత్ , ఆవృ _త్తీవిశిష్టన్యో 

పాసనళ్ భ్రార్థస కృత క్యౌదిత్యేవం ప్రై ప్రాప్తే బ్రూముఎఆప్రాయణా దేవా 

వ కేక్ ప పృత్టయమ్, అంత్య ప్ర త్యయవళాదదృష్ట్రఫ ల ప్రా పా వ్వేః కర్రా 

ఇవి హా జన్హాంతరోపభో గ్యం ఘలమారభమాశణాని నపనురూపు 

భావనావిజ్ఞానం ప్రా పాయణకాలే ఆశీవంతి, "* సవిజ్ఞానో భవతి. సవిజ్ఞా 

నమేవాన్వవ కా కాపా “'యచ్చి త్త స్టైనెవ ప్రాణమాయాతి ప్రాణ స్టెజసా 

యు _కృస్సవోళత్మె నా యథా సంకల్పితం లం నయతి” బ్ చై వమాడది 

శ్ర్రుతిభ్యం తృణజలా యు కానిదర్శనాచ్చ. వ్రత్యయాష్నై (తేన స్వరూపా 

యో జ్యే బవాణ్యాత్మ త్వ, ప, తివ త్తిర్భన్య తన విదుష ఇత్యర్థః. ఆహం గ హో పాసనే 

ద్వనుస్థాన సో భయ థా సిజ్టేసంళయమాహడయాని పునరిత. యథా దిగాదినియ 

మస్యావిభేరనాదర_స్త స్తన్వదామరణము పాస్త్యావృ శేరి ఛానాదనియన ఇతి పూర్వవకుః, 

మరణపర్యంతమావ్భ ట్ర తిరితి సీదాంతయతి_నీవమితి. ఉపా సీనాం కర ణాం చాంళ్య 
థ కక | లా ధా 

కాలే ప్రా వ్రవ్యఫలన్ఫూ రి ర్రిద్వారా ఫలసూతు ల్వే మానమావహా---సవిళ్ఞాన ఖలిః 

భావనామయం నిజ్హానం ఫలసన్ఫురణం "లేన సహితన్స విజ్ఞానో విజ్ఞానన్ఫురితఫలం ప 

విర్థానమితృర్ణః యస, కా లోకే చిత్తం సంకలో౭స్ఫేతి యచ్చిత్త స్తేన సంకల్పిలేన 

లోశేన సవా ఫలస్ఫూర్త ర్త నంతరం మనః ప్రాణ వీయత ఇలి యావల్. తేజ ఉదాన, 

ఆత్ర బీవ$ జలూకాచృష్టాంక శు ₹ ఆశ భొపనలస్ఫూ ్రిర స్తీక్యర్ణః ఆస్తీ ప్షదమంక్య ఫల 

విజానం కర శామి వాదృష్రద్వారో పొ స్ నాం తతః కుతః అమరణమా వృ త్తిరిళ్యత 
శ లు ఆవి జా 

సాకు ళ్యార హేతుత్వమ్, సిధ్ధాంతే నిరంతర వ, త్యయావృ లె; సాశూ చేవ త బ్చేతుత్వ 

మితి ఫల భేదం, నం గ వోపొననాని కిం కదాచిత్ కృృత్య్వోపర మేజ్; ఉత 

యావజ్జీవము పాస్ తేశి విశయే, కదాచిదితి పూర్ణః వమ, సిద్ధాంతస్త---౪ ప్రై పాయణాల్ 

అమరణాల్ ఉపాసీక, హి యతః కత్రాపీ మరణకాలే2వి, “న యావక్కతురయను 
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నువృ_ర్తిం ముక్తా కిమన్య త్చ్రాయణకా లె భాపిభావనావిజ్ఞానమ"ే 

తేర. తస్తాద్యె వతిపత్తీవ్యుఫ లభావనాత్త్మ కాః వప్రత్యీయాాః తెప్యూ 

, ం 5 రత ౮ 

పాయణా దావ్య _బ్రొ. తథాచ శ్రుతిః స యావత్క_ )తురయమసా 
. 6,స్నాి ల్లా 5 జ బగ న్ (| లౌ కాలె J a ప్రాయణకా లెబపి వ్రృళ్టాయానువృ అం దర్శయతి. 

తరి 'యం యం వావి సరళ భావం త్యజత్యం తే క ౪భబరం తం 

త్రమెవై తి కౌంతేయ సదా తదధానభావితః బ్రతి పృయాణకాలే 

మనసాఒచ లేనే” త చ. “సోంత వళ యా మేత త్రయం వతివద్యేల తి 

చ మరణ వేళా యామీ క_్హవ్య శేషం శ్రావయత. 

ప్రత అప్ప మా ధిక రణమ్, 

సూ. తేదధిగమ ఉత్తర పూర్వాఘయో 

ర శైషవినాశా తద్భ్ట్యసచెశాల్ . ౧౩. 

హో బల నై. చేమం. ల | జురు య్యా ఆష జ ౮ 
గొత_స్తృృతీయ ఇమ అశే దానీం బృవావద్య్వాఖ లం గల చింతా 

Lo 

ఆహా పృత్యయా సీ ఏతి. ఉపాస్త్ కియాణాం భారా వాహికతయూా స్వరూ వావ ర్తి 

"ర వాంత్యవిజ్ఞైనం, న త్వదృష్ర ద్వారకమన్యద పేక్షీతం సర్వథెావానామేవ స్వసమాన 

,తృ్యయాంతరా పేమొయోగాత్ , 

కర్మణాం తు దృష్ట ద్వా రాంత్యథీఫల త్వానువవ అదృప్రద్వారకల్ప నేతి భవః 

గా అట అల్ల ఢి ల ఫ్ ళ్ 9 ~ వ్ర బుల్ 59 శృతుర్ధ్యానం స ఉపాసక; నక త్రయం అటీతమనీ, ఆచ్యుతమ స, ప్రాణాసంశితమన తి 

మంతతయం మరణకాలేఒపీ స శేదిత్యర్గ 8 
UU - థి 

జాతీయచారా౭న సేత్ తయా (వృక్ళయానాం వ 

ఇతి అనమాధికరణమ్, 

లు శ రజ కి ౧3. యథో పాసకానాం యావజ్జీవం కర్హవ్యమస్తి న శథాత్తవిదామితి కర్మ 

క్షయలత్ణాం జీవన్లు క్రీమాహ---ళతదధిగమ ఇతి. జ్ఞాన సాధ నేమ యశ్నాధి క్యార్గ బ్రం 

ఫలా ధ్యాయేజపి సాధనవిచారః కృతః, సంపృలతి ఫలాధ్యాయస్థా ఫల చింతా శ్రీయత 

ఇ త్యాహ---గతఇతి, కర్మణాం ఫలాంతత్వశా స్రైల్ జ్ఞాన నా శృత్వళా స్ర్రైచ్చ సంశయం, 

సాంల్లోక్యాతెప)తి ఇతి శ్రుళ్చా ఊఉ పాస్య పృక్యయానువర్హనం దృష్టమ్. నచ 

అదదృష్ట్ర సాధ్యమ్, దృ సంభవతృదృష్టకల్ప నానువప లః. తస్థాదామరణమహంగ్రా 

వ్యేపాననం కుర్వీ లేతి సిద్ధమ్. 

పూర్వం యథా ఉఊపాసకానాం యావజ్జీవం కర్తవ్యమ_ప్రీత్యుక్త్షమ్ న తథా 
బ్రవాత్మవిదామిలి పృత్యు దావారణసంగ త్యా కర్శతయలవ్షణాం జీవను క్రిమాహ--- 
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వ్రతాయలే, బవాణో౭ధిగ మే సతి తద్వివరితఫలం దురితం మ్యలే 

న తీయలతే వేతి సంశయః. కిం తావత్బా)_ప్పం ఫలార్భత్యాత్ కరణ 

ఫలమదతా న సంభావ్య లె థయః. ఫలదాయినీ హ్యాస్యశ క్లిః శ్రుత్యా 

సమధిగ తా, యది తదంతరణా చైవ ఫలోవ ఫో గమవపవృ జ్యెత శ్రుతిః 

కదర్భితా స్యాత్. స్మరంతి చ 'న హి కర్మ టీయతే” ఇతి. నన్వేవం సతి 

ప్రాయశ్చిత్తా 'వదేశోఒనర్భకః ప్రాప్నోతి. నైవ దోహ, ప్రాయళ్చిత్తానాం 

నైమి త్పికతో గపపత్తె లో హా: ౫ ాస్ట్యాదివత్. అువిచ చ బ్పక్తానాం 
‘9 

దోష సంయోగన విధానాక్ భ వెదవి దోష తపణార్థ తా. న ల్యెవం 

అద్య రల 5 _ 
బ్రహ్మవిద వ్రయాం విఛానమ స్తు. ననన భ్యు పగమ్యమానే బ్రహావిదః 

కర్ణ యే తతృలస్యావళ్యఖా కృవ్య త్య్వాదనిర్లోతు స్వా సత్ . నెక్యు 

స్రార్టవ చే, జ్ఞానినో ఒఒపి సంచిత పావభోగానంతరం ము క్లి$, సిర్టాం ల తు జ్ఞానసమ 

కాలం పాపనాశా జ్ఞీవను శక్రిరితి ఫలం. న హింస్యాదిత్నాదినిజే మషేధశ్రుత్యా దురితొ 

దృప్ట్రన్య దుకఖదాయినీ గ్ _క్టిరధిగతా “నాభుక్షం తీయ తే కర్తే” తీిచస స్థరంతి. అత్రః 

ఫలాంత మేన వం న ముభ్యే నళ్యతీతి పూర్వపతుః. నన తర్ది 'కన్షకార్థం 

ప్రాయశ్చి తవిధిర్న  స్యాదితి చేన్న. యథా ఆహితాగ్నేరృహదాహే నిమిస్తై 

సతి “అన్నయీ తానువతే పురో డాశమష్టైక పాలం నిర్వెపీ'ది తీష్టి విధి స్తద్వద్దో షే 

నిమిత్తమాత్రే సతి ప్రాయళ్ళి త్తవి భేర్ణో ష నాశార్థ త్వానీద్ద నను విషమ ఊప 

న్యాసక్కి యకం గృహ దాహస్య సిద్ధ అద యోగ్య త్వాచ్చ అఫలళయా నిమి శ్ర 

మాతృత్వం దోషచాక ప్రాయళ్చిక్తం కుర్యాదిత్య త, తు మలినస్సా షియా దితివద్దోష 

పదస్య నివృత్తిద్వారా సధలపరత్వనంభవా ల్ 'తరతి బ్రహహత్యాం యోజళ్వ 

'మేధేన యజశే'ఇతి ప్రాయశ్చిత్తాత్ పొవనివృ త్తి శు లేశ్చాయు క్షం స్రాయళ్చి క్తస్య 

"నె మి త్తికత్వమిత్యత ఆఅభఅవివేలి. జ్ఞైనసృ దోష నాశార్థతీయా విధానం నాస్తి 

కీయంతే చాస్య కర్తాణి” ఇత్యా దేర్దానస్తావకమ్మా త్ర త్వాదిశ్యర్థక. కర్శభోగానంకరం 
ణా 

ఏశకాలాంతరే మోటో భవిష్యతి శా ప్ర ప్రామాణ్యాది త్యాహా_ నెత్యుచ్యక ఇతి, 

ఆత్ర వూర్వపకే బృహ్మవిదోఒప్ సంచిత పాపథలభోో నంతరం ముక 

సీద్దాం ల విపో సక కస్చనంతర మె మేవ పావనాశాల్ బీవన్లు _క్రిరిలి ఫల భేద9. అక్ర బ్రా 

విద; ఉ శ్తరఫ- ర్యామాశ్తేషవినాశో భవత$, ఉత సత్తి సం దేహే, 'నాభు క్షం 

తీయశే కర్మ ఇ తి స్కృతేః చేతి పూర్ణః పతక సీద్ధాంళ స్తు---తదథిగ మె బ్రా 
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ర్యతే దేశ శాలనిమిళా చేట మోక్షః కర్శఫలవద్భవిష్యతి. తస్తాన్న 

హ్లోధిగ మే దురితనివృ _శ్రీరిత్యేవం ప్రాచ బూమః.._-తదధిగమే 

an సత్యు శ్తరవ్రూశ్యాఘయోన శ్లేషవినాశా భవతః, ఉ త్త 

రసా చేవ, ఫూర్వస్య వినాళః, కస్తాత్ , తేద్భ పపదేశాతి . తథాహి 

బ్రహ్మవిదా్రాప, క యాయాం సంఖావ్యమానసంబంధ స్యా గామినొ 

దురితస్యానభిసంబంధం విదుబూం వ్యపదిళ తి “యథా సువ్క_రసలాశ 

ఆపో న ల్ల ష్సంత ఏవమేవంవిది పాపం కర్త న శ్లిక క్యు తే” బతి. తథా 

వినాళ మవి నవూరోషవచితస్య దురితస్య వ్యపరిశ్ తి 'తద్య థె. కాతూల 

మగు ప్రై పోతం వదూయే కై వం హోస్య సర్వ వాప్తానః ప్రదూయంలె' 

బతి, అయసువళః సర ర మయవ్యవదేశో భవతి. భిద్యతే హృదయగ్రం 

థిశ్చిద్యం లె సరషసంశ యాః, మీయం తే చాస్య కర్హాణ తని సను సే వరా 

వరే” ఇతి, యదు_క్షమనుపభుకృఫలస్వ కర ణః తయకల్పనాయాం 

శాస్త్రం కదర్ధితం స్యాదితి. నైష దోపి న హి వయం కర్షణః ఫల 

దాయినీం శ _కిమవజానీమెహా పా, విద్భాతనివ సా సాతు విద్యాదినా 

కార ణాంత రేణ పృతిబధ్యతేల్లతి సదామః. శ _్రసద్భారమా త్ర చశా స్తం 

వ్యాపి వీయల్కే న వతిబంథాప్ర ప తిబంధయోరవీ. న హీ కర | 

వ్ర ల్యెతదవీ స స రణమౌత్సర్టికం. వ హా ఖో గాద్భ లే కర్మ కత శ్రీయల తదర్థ 

త్యాఏతి. బ్రహ్యృత ఏవ (ప్రాయశ్చిత్తదినా తస్య త్షయః. 'సర(ం పాపాని 

జ్ఞానాల్ కర, క్షయస్యావూర్వ తాన్యా నాంతర విరుద్ధ త్వ్వెచ్చు . తతశ్చ రానేక 

వాకా నాం సావక త్యాయోగా త్తస్యా స్టీక్వమితి సీద్ధాంతయ తి నవమి త్యాదినా, 

వృ క్కియాతో౭_ఫూ ర్వానుక్ప త్తి రిరశ్లేషః.  సగుణబ హవిద్యాయాం వ్యప చేశముక్ష్యా 

నిరుణాయాం తమావా--అయమవర ఇతి. పరో కం దూషయలి--యదు క్షమిత్యా 

దినా. విధిని షే షెథశా స్త్రం “నాభు క్షం కీయశే” ఇత్యాది, స్త ్ రరతిశ్చ కర్మణః ఫలశకా 

సాశాతా_రే సతి ఉత్తరపూర్వాఘ యో; జ్ఞా నాదూర్థ ఏం డాం ది యాది వశాత్ 

సంభావితం పపము త్త రాఫఘమ్, జ్ఞనాత్సూర్య్టమిహా జన్నని జన్లాంతే నె వా నంచిత్ళ 

పాపం పూర్వాఘమ్, తయోరశ్చేషవినాళా భవత నివ. కకం, తద్వ్యవ జేశాల్ 'తద్య 

థా పుస్కురపలాళ అపో న శ్లివ్యంత వీవమేవంవిది పాపం కర్మ న శిష్యులే ఇశి 
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తరతి తరతి (బహాహ త్వాం యోఒళ్య మేన యజ తే యడ వైన మేవం 

వచే” త్యాదిశ్రు, లిస స్మ్ర్టతిఛ్వః. యత్తూ క్టం నైమి_త్తీకాని (వాయశ్చీ 

తాని భవిమ్యంతితి. గతదసక్', దోషనంయాో గే చోద్య్యమూనానామే 
మోం దోపని కాతఫ లసంభ పె ఫలాంతరకల్పనానుపవ ఫ్రై హే. యత్సునరేత 

దుక్షం న పయక్సి త్త త్తవద్దోప త యోచ్దే శే శన విద్యావిథానమ స్రీ సతి, 
అత త్రీ బ్రూమః సగుణాసు తానద్విద్యాను విదర్ణితఏవ విధానం, తాసు 

చ హాస్టశేశ ఐశ్వర్య ప్రా షీ పాష్మనివృ త్తిక్స విద్యావత ఉచ్యతే, 
తయోళ్నావివకూ కార ణం నా _స్పీత్వతః ప్రా పావ్య వృవోణపూర్వ ౩ శ్ళర్య 

ప్రొ క్రిస్తాసాం ఫలమితి నిశ్చీయతే. నిభ్రహ మం తు విజ్యాయాం 
యదషపి విధానం నా నీతథాప కరాత ఈ బోథాత్ కర ప చావాసీద్దికి 

క్ తతి బా గామి కర్వసు ఎ కర కోకు న ప్రతివష్యతే శ్ర బహ కము 

విదితి దర్శయతి. అతి శ్రాంలేషు తు యట మిఖారిజ్ఞానాతీ ర్ట రం 

ప్రతి పెదరివ త థావ్ నిద్యాసామన్థ్యాత్ మి థా్యాజ్హ్హననివృ _తెస్తాన్య వీ 

ద్రలీయంతబ్రిక్యావా. వినాళ 9తి. నూరషప ప సెద్ధక రృ భో కృతః 

స్య రాపవిపరితం క ఘం శ్రీహ్యవి కా లేవక రృత్వాభో_ కృత్యస్నయాప 

బ్రృవహాహమస్మీ నేతఃప్రూరగమపి క రాభో కావా౬హామాసం,నే డానీంనావీ 

భనిహ్యతి కాల ఇతి బ్రహ్మవిదవగచ్చతి. ఏవమేవ చ మోతు ఉపపద్వ తే, 
అన్య థాహ్యూనాది కాలవృత్తానాం కర్మణాం వృయాభావే మోక్షూ 

ప్రమాణం, ఆశశ్ళ క్షస్యావీ కుతశ్చిన్నా శాంగీకాళే న శా స్తవిరోధ ఇత్యర్థః. తత్త్వ 

శ్టానమాత్మన్య "కేషదురితనాశకం తన్తూలాథ్యాసబాధకత్వాల్ స్వవ్న దురిశమూాల 
re é సా అచు ఇంగ కర్త ఎ త్వ్వధ్యాసచాధకజా దో థవది త్యాహ. తథావ్యకర్ర్రాత బో ధాదితి, శ్రుతార్థ 

"మేవ యుక్తా (దృఢయలి--అడ్లేష ఇతి చేతి. మూలా ధ్యాసానుక్పళేః పౌవస్యా 

“శే తన్నాశా త్తద్వినాళ ఇత్యర్థః. అధ్యాసాభా వే విద్వదనుభవ మాహ___ఫొశ్వేతి, 

“తద్య'భేషీకాతూలమగ సై స్రోకం పృదూయేతెవం హాస్య సర్వే పాప్తాన వదూయం 

"త ఇతి శు తిభ్యాం తయారు త్తర ఫూ ర్వాఘాశ్లేవవి నాశ యోర్భ )హావిది వ్యవచేశాథ్ 
ర్వ ( A ళో ఏ ఆ” శ్ ఒక కొ y ఇదు నవం 'మేయంతే చాస్య కరణి కసక్ ద్భ క్! వపరావసే ఇత్యాదిస్టు త్యా నిర్దణ బవ 
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భావస్సా తి. న చ దేశ కాలనిమితావేమో మోక్షః కర్ణప లవద్భ 

వితుమర్హతి, అనిత్వత్వవసం గాత్ వరోతుత్వానువవత్తెళ్చు జ్ఞాన 
రా లో ఆలి హే 

అ + జ 5 ఫలస్య, తసాద్బ)వఃధిగ ము దురితక్షయ ఇతి సిద్ధమ్. 

ఇతి నవమాధికరణమ్. 

సూ, ఇతర స్యాస్యేవమసంవ్లైప క పాలేతు. ౧౪. 

వూర్వస్మిన్న ధికర ణే బంధ హేౌతోరఘస్య సా్య్యభావికస్వాశ్లేష 

వినాశ" క్షననిమల్య ఇాస్తవ్యవ దెళాన్నిరూవిత ", ధర్మస్య వున 

శా స్తియత్యాచ్చా స్తే యణ జ్ఞా నెనావిరోధం త్యాళంక్య తన్ని రాకర 

ణాయ వూ రాధిక రణన్యాయాతి దెళ। క్రియతే. బ్రితరస్వావీ వుణ్యస్య 

కరణ ఏ వమఘవదసంగ్లేషో వినాళళ్చ జ్ఞానవతోో భవతః. కుత తస్యావీ 

ఫల 'హేతుక్వేన జ్ఞానఫల ప్రతిబంధిత్వ పృసంగాత్ . “ఉభే ఉడా 

వష వలే తరతిి త్యాద శృుడొషం దుహ్మృతవత్సుకృళ స్యావీ ప్రణా 9 E౯9 
నా 

శవ్యవ దేళాదక గ్రాత్మత్వబోధ నిమి_త్తస్య చ కర తయస్య సుకృతదుష్కు 

-మోమశా స బలాచ్చ జాగాత్ కర, తయసనీద్దిరి త్యాహవీవమే వేతి. జ్లానాత్ కర 
3 ఇ బాజీ య బ్ర పాళీ 

తయే స ల్యే వేశ్యర్థః, మోవస్య కర్మఫలసామ్యము క్షం నిరస్యతి--న చేతి. 

ఇతి నవమాధికర ఆమ్. 

౧౪. ఇతరస్యా ప్యేవ మేవ. అతిదేశత్వాల్ న సంగ త్యాద్య పేకూ, క్టైనాల్. 

పుణ్యం కీయకే న వేతి ఫూర్వవత్సం దేహే ళ్షూనం న పుణ్యనాశకం శాస్త్రీ 

యత్వాల్ పుణ్యవదిత్యధి కాశంకాము శ్త్వాషాతి దేశం వ్యాచస్తే-ధర స్యేత్యాదినా. 

గ న్ జారి గ్ ము గ 4 == ల్డానం వుణ్యనాశక్రం తన్తూలావి ద్యాఘాతి త్వాదితి స్యాయో చ తెగమబాధితమను మాన 

విద్యప్యు త్తరశూ ర్వాఘూశ్రేపవి నాళ యోర్వ గవ దెశావిత్యర్థః. సతి జ్ఞ నిషయేతి 

భావ, 

పూర్వం బహ్మవిడ;$ పావస్యాగ్రేషవినాశావుకై ; న తథా పుణ్యస్యాపీ తే" 

జ = జ వతి బల ౧ నూ ల భవత తస్య శాత ల్వేన | కౌత బ్రహళ్ఞుశే నావిరో థాదితి వ్రత్యుచ సారణసంగ ల్యే 

దనూహా 

సలమ్మత్ర పూర్వవల్ . పుణ్యస్యావ్యశ్లేషవినాశౌ భవళక ఉత నేతి సందేహ, 

నేతి ఫూర్వఃవతుః, సీర్ధాంతస్తు---ఆక రత బోధ సామర్థ్యాదిశరస్యాపి పుణ్యస్మో త్తరస్య 
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1050 రత్న వఫాభూషి.లే, శాంకర బ్రహసూ తృభామ్వ్యే [అ. ౪ 

తయో స్తుల్యత్య్యాత్ 'తీయంతకే చాస్య కర్థాణి తి చావిశేషశ్రు తేః- 
౨ (1 లో ర జ రి ఇ ల ల 

యశత్రాపి శేవలవఏవ పాష్మశోబ్దః వఠ్యలే తత్రావి తేనైవ పుణ్యమపాన్టక 
ఉత గ న wea 5 

లితమితి దృష్ట్రవిమ్,జ్ఞానా పేతుయా నికృష్టఫలత్వాత్ అశనృచ శ్రుత 

వు జ్వేఒవీ పాష్మళబ్దః “నైనం నేశుముహో రాల్రై తరతఃి ఇత్యత్ర సహ 

దుష్క్ట లేన సుకృతమప్యను క్రమ్య “సర్వే పాష్థానోఒతో నివర్తంలే 

వ్రత్వవి శేపే, కైవ ప్రకృలేషు వుణ్యే పాప్మత బ్బప యోగాత్ . పాలేత్వితి 
CG ద 

తుళబ్లోఒవ థార ణార్భః. ఏవం ధర్మాధర్మ యోర్పంథ హేతో ్యర్విద్యాసా 

మర్యాద న్లేషవినాళ సిద్దేరవ ళం భావినీ ప్ విదుషళ్ళరీర పాలే ము_్లిరి 

త్యవథార యతి, 

ao 

వతి దశమాధిశరణమ్. 

సూ. అనారబ్దకార్య ఏవతు 

పూర్ణ తదవభెః ౧౫. 

పూర్వ యోరధికరణ యోంస్ఞాననిమి _త్తీస్సుకృతేదుప్కృతే యోర్వి 

నాశోఒవథారితః, న కిమవిశేపే.హైవారబ్ధ్బ కార్య యోరనారబ్ధ కార్య 

మితి భావః. నను శ్షీయం తే చేత్యవిశేషశ్రుతిః! పౌపవిషవయా “సర్వం పాప్తానం తర 
రీతి విశేషశ్తు లేరిత్యత ఆహా---యశ్రాపి కేవల ఇతి. పాపపుణ్యతథయపరాధికరణ 

ద్వయస్య ఫలమావా= పాలేత్వితి. 

ఇతి దశమాధికరణమ్. 

౧ 'ఆనారబ్ధ కార్య ఏవ తు ఉక్తకర్శతమ్షయం విషయీకృళ్య “క్రీ యం'జే 

ఎక్? అర క్ు లా 3 wp 

చే త్యవిశేషశ్రు లేః తస్య తావజేవ చిరిమితి శ్రుశేశ్చ సంశయమావా_ పూర్వ యో 

రిలి. జీవన్ను క్ష సిద్ధి స్తల్సిద్ధిశ్చేత్యుభయ త్ర ఫలం, పూర్వసీ రాంతన్యాయేన పూర్షత 

ఫూర్వస్య చ నీవమభువదశ్లేషః విగాశశ్చ భవతః, “ఉభే ఉఊహేవైష వలే కరతి” 

ఇత్యాది శ్కుతిఖి స్తద్వ ఫ్రవదేశాత్ . ఇడం బ్రవావిదః పురుషథా రేయస్య్థ పుణ్య చావ 

యో; బంథెపాత్వోరభావా బ్టేవా పా లే ముక్టిరవళ్యం భవ ల్యే వేశ్యథికర ఇ దయ న్య 

ఫలము క్షం భపతి. 
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యోశ్చ భవతి, ఉత విశే మేణానారబ్ద కార్య యో రే వేతి విచార్వ్య లే. 

తత్ర ఉభే ఉహ్మైవెస ఏతే తరతీి త్యేవమాది శ్రుతిషు విశేపా శవ 
ఇద డా త్ Ton 4 ం 

కకాదవి ఇమెల్రావ క్షయ బ్రత్యేవం వా ధప్రత్యావా=అనారబ్దకా ల్యే 

వవత్యితి. అప్రవృ_త్తఫలే వవశు వూరే జన్లాంతరసంచితే అన్ని 

న్నపి జనని ప్రాక్ జ్ఞానోత్సక్తేః సంచితే సుకృతదుహ్మృ లే జ్ఞానాధిగ 

మాత్ థీయీతే న త్వారబ్ద కార్యే సామిభు కృష లె యా భ్యా మొత 

దృహాజ్ఞానాయతేనం జన నిర్మితీం. కుతవతత్ “తసి తావబేవ చిరం 

యానన్న విమోమ్యాఒథ సంపక్వే్ట ఇతి నరిర పా తావధికరణాత్ 

వేమ,ప్రాస్తేః, వతరథా హి జ్ఞానాదశే క ర్మతు యే సతి దేవాస్టితి 

ద అ ం § ష్ 

హీత్యభావాత్ జ్ఞాన పా ప్యునంతర మేవ శేమమశ్నుపీత తత్ర శ రీర 

పాత పృతీమాం నాచతీత. నను వ స్తుబలేవై వాయమక ర్రాత్మబోధః 

క రాణి తవయక కథం కానిచిక్ వపయేత్ కానిచిచ్చోవపేమేత, న 

పా సమానేఒగ్ని వీజసంపర్కే. శేషాంచిద్బీజళ_క్రి తీయ తే శేషూంచిన్న 

తీయతల్హితి కక్ష్య మంగీక రరమితి.ఉచ్య తేన హూ తావదనా శ్రి త్యార బ్బ 

కార్యం కశాళశయం జానోత్ప త్హిరుపవద్యులే, ౪ శి లే చ తనీ౯ కులా 
- వ లా Uy - 

ప్రాస్తావుక్తోత్సర్లతః కర్మతతి; స్రారభాన్యకర్శ విషయే త్యపవాదం సిద్ధాంశయతి నీవ 

మితి. సామిశబ్దో౭ర్థవాచకక్కి ప్రైరష్థాద్యావన్న విముచ్య టే తావదేవ విలంబః, తనో 

"కాణ్ బ్రహ్మ సంవద్యత ఇతి శ్రుత్యర్భః జేవా పాతావధిలింగాత్ తత్త్వవిదాం యాజ్ఞ 

వలాా్బదీనాం చేహ ధారణత్రుతిస్మ తిలింగాచ్చ  స్రారబ్ధకర్మణ స్తక్వళ్ణునం (ప్రతి 

హీ తు ల్వేనో వజీవ్య త్వ్వొచ్చ ప్రాబల్యసిద్ధే స్తత ) తి బద్ధం తత్త్వ్వక్టానం తత్చిస్థ న్రరకు 

విద్యాంశం విమేపళ శక్ర్యాఖ్యం వివీయావారకావిద్యాంశం నాశయతీ త్యాహ 

=D _ 9 మ 

ఊచ్యలే--న హి తావదితి, విమేపకావిద్యాలేశ నీవ సంస్కారఃశి మ్యాక్ (ప్రతి జీవ 

క 

జ Hn 4 

ఫూర్వం జ్ఞానాల్ కర్శతయ ఉఊత్సర్దత ఉక్తః; త స్యెవా స్థారబ్ఞకర్య వ్యతి 

రి క్షవిషయ ల్వేనావవాద$ శీయతే ఇక్యుళ్చర్లా సవాదసంగ క్యేడమాహా 

అనె 
అల 

అత్ర పూర్వవమే. జీవను క్త గ్టీసీద్ధిక, సిద్ధాంలే తక్సిద్ధిరితి ఫలశేదః. అత్ర 

ఆశారబ్దకర వత్ ఆరబ్జే పుణ్యపాసే జా నాన్న శ్యతః ఉత నేతి విశయే, 'శీయం'ే 
రా న ఇ 

చాస్య కర్తాణి' ఇశివ కే షేణ శృ వణాన్న శ్యత। ఇతి పూర్వ! వమ! సిద్ధాంతన్తు--- 



1052 రత్న ప్రభాభూషితే, శాంకరబ్రహ్మసూత్రభామ్యే [అ. ౪. 

లచ క్ర వత్ ప పవృ _త్త పెగస్యాంత రా సేవ ప్రతిబం థాసంభ వాద్భవ వగ 

క్షయ స్కలిపాలనం, అక ర్రాత త తషబోధోఒవి హొ మి-ఖారజ్ఞాన బాధ నేన 

కార్తాణుస్థచ్చిన త్తి, చాధితమపి మి ఖథాస్ట్రజ్ఞానం ద్యిచం ద్రాదిజ్ఞానవత్ సం 

స్కా_రవశాత్ కంచిత్కాలమనువ_రృతవవ. అవిచ న్వైవాత్ర, వివదిత 

విం బ్రహ్వవిదః కంచిత్కా లం శరిరం ధ్రియతే న ధ్రియతఇరే, కథం 

హ్యాకస్య సహృదయ ప్రత్యయం బ హవేదనం చేహూధారణం చాప 
సాకి 

రేణ ప్రతిమేవ్లుం శళ్యలే శృుతిన్సృతిషు చ స్థితప్రజ్ఞ లవణనిన్దేశనైత 
"దేవ నీపచ్య తి. తస్తాద నారభ్ధకార్థ యోేవ సుక్పతదుషహ్క. లో యూర్వ 

ద్యాసామన్ధ్యాత్. తయ ఇతి నిర్ణయః, 

ఇ ల్యే కాద శాధికరణమ్, 

సూ. అగ్నిహోతాదితు 
నా 

తత్కా ర్యాయైన తద్దర్శనాల . ౧౬ 

ఫుణన్టిన్యావ వ్యనైష వినాళ యోరఘన్యా యోఒతెదిస్టః సో తిచెశ 
—— 

నుక) స్వానుభవమాపహాఎ--అపిచ నె వెతి. 

ఇతి నీకాదశాధికరణమ్. 

౧౬. 'అగ్నిహో శ్రాది తు” నిత్యం .నైమిత్తికం కర్మ జ్ఞానాన్నశ్యతి న జతి 

నందేహే ఉభే పుణ్యపాపే తరతీఠత్యవిశేష శు తెర్న శ్యతీ త్యాశంశ్యేతరస్యాపీత్యు క్త తి 

'జేశస్య ని త్యాద్యతిరి క్రతామ్యపుణ్యవిషయ ల్వే నాత్రావవాదం సిస్రాంతయతి---పుణ్య 

ఆరబ్జే పుణ్య పాపే న నశ్ళత$, పృవృ క్తఫల క్వాల్ ముక్తేషువత్ ; అపి క్వగారబ్ల 

కా్యే అప్రవృ త్తఫలే ఫూన్వే అనాదిభవవరంవరా రూం జ్ఞానో త్ప త్తివర్యంతం 

చితే పుణ్యపాపే లే వీవ జ్ఞానాన్నశ్యతః కుతః. తదవభేః, “తస్య తావదేవ చిరం 

గావన్ను విమోతేజ్యధథ సంవ ల్యే" ఇతి దేవా పాతావధి శ్ర వణాదిశ్యర్థః. ఏవం చ 

ఎశీష శు (శ్రుత్యనురో ' ధాదవిశేషశ్రు, ను తిర్నెత వృేతి భవః. 

పూర్వనుగారబ్బ్గ కార్యాణాం కర రాం ల్లానాల్ శ్ య ఉత్సర్ద్హత ఉక్త8 ; 

త స్యేహూ నిత్యవైమి త్తిశి-తిరిశ్తానారబ్ధకర, రవిషయత్వేనావవాదః క్రీ కి యత ఇత్యుళ్ళ రాకు 

చాదసంగ త్యేదమావా = 



పా. ౧.]  అగ్నిహోత్రాద్యధికరణమ్. ౧౨. నూ. ౧౬. 1058 

స్పర్వపుణవిషయ ప త్యాళ౦ంక్య స్రలెవ_క్టీ అగ్నిహో శ్రౌదిత్వతి. 

తుళ బఆళ ౦ కామపనుదతి యన్ని త్యం కర్ణ వై దికమగ్నిహా హో తాది తత్త 

త్కా ర్యామయైవ ప్ర వ భవతి జనస్య య ఆక్క ర్యం తచేవాస్యాప కార్య 

మిత్యర్థః. కుత; కమతం వెదాసువచనేన 'బావహాణా వివిదిషంతి యజ్ఞేన 
డే 

దానేన తవసానాళ జేసే త్యాదిదర్శనాత్ . నను జానకర ణో లవణ 
ఇం భూ జి 

కార్యత్యాత్ కారక త్యానువవ త్తి. నైష దోమ జర్టరమరణ కార్య 

'యోకరవ్ దధివిష యోర్దుడమం త్ర తసంయు క్షయో స్త _పేవుప్ట్ కార్యదర్శ 

నాత్ర్ , తద్భతి కర్త బోన్ జ్ఞానసంయు కస మోత, కార్యత్ షప వవ తైః 

నన్వనాం భార వ మోవ్షః కథమ్య 9 ర్మ కార్యత్యముచ్య తే. నైవ దోపః. 

వె రెంక వెం ఖై న నారా సం చ వ జాని 'మేతత కారుకి వసస భానమ్ న బ్రహ్మవిదః ఆగామ్యగ్నిహోే ఆడి 

త్రీ అని జబ వాతత( ప తివ తె శాన స్వావిషయ సంభవ ఈయూ విది ప్థోళ్ళత్వ పృతపత్హ శాస్త స్యావిషయత్వాత్ 

సగుణాసు తు నిద్యాసు క_ర్హృ తానతవ్భృ_త్తస్సంభ వ త్యా గామ్యవ్య 

స్వేత్యాదినా. తృ పూర్వపమే, జ్ఞాగార్భం ని త్యాద్యనుష్టా నాసీద్ధి5, వంక వృమాళన 

న్యాయాల్, లక తు జ్ఞానోత్స త్త గర్ణ త్వా త్తల్సిద్ధిరితి వివేక అత్ర భాషే 
న ఎ 80 

వనర తో సామా చేకళార్యత్వం వరమ 'తేనో-క్వా సోకా శ్చారంచర్యా ఖం మోత 
తా తుత్వం స్వమతము క్త కమితి మంత వన్భమ్. ఆత వవేతి, జ్ఞా నాదూర్థ సం కరాభావా 

త్పూర్వకర్మ విషయమిళకృర్థ 3. నిర్దుణవి ద్యాయా]3 కర ర సాహీతృం తృ ్ప్పం చ తి భోజ 

నస్య లాంగలే నేవ దర్శితం, సంప్పతి ససణవిద్భావర'క్వేన నూత త్ర స్యాంజస్యమావా-- 

అత కృవూర్వవ క EN జ్ఞా నార్భం నిత్యాద్యనుష్టా నాసీదిక, సిదాంలే త తదర్థం తల్స్పిద్ధి 
ఇ య యు 

రితి ఫలిత అత్ర, కం నిత్యెమి త్తి త్తికకర్శ జాతం జ్ఞానాల్టీయతే న న వేపి సందేస్యూ 

ఆనారబ కర త్వాపిశేమాల్ శీయళబతి వూర్వః పక్ష 8. సీదాంకన్తునిక్ళచెమి త్తి రిక 

మస్నివోతా,ది కర్యజాతం తత్కార్యాయైవ చి క్షశుద్ధ్యాదిపరంబరయా తస్య జ్ఞాన 

నై న్టవ యళ్కాశ్యం ము_క్రిరాపం తస్తా వవ, కసత, తద్దర్మనాత్ శమేకం 

'వేదానువచ నేన బ్రౌహణా వివిదిషంతి యశ్ఞైన దానేన శేవసా నాళ శేని ఇతి యజ్ఞాది 

శ్రతే" జన హేతుక్వదర్శ నాది క్యర్థ క. “సవం చ జ్ఞునరూపఫ లై క నాశ్యత్వం 

చైమిర్తికకర జాతస్య, న కామ్యకర్మవన్న్నాళ ఇతి భావః 
నిత్య 
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గ్నిహో తది తస్యాపి నిరభిసంధినః కా ర్యాంత రాభా వాద్వి దాసం 

గత్యుపప త్తి కిం విషయం సునరిదమగ్గేషవినాశ వచనం కిం విషయం 

చేదం వినిరాగవచనమేకేపౌం శాఖనాం “తస్య వుల చాయను 

వయంతి సుహృద స్పాథుకృ ఆస్బాం ద్విషంతః పాపకృళత్యా వింత్వత ర్త 

రం పఠతి. 

సూ. అతో=న్యాసి హే కెపాముభ యోః, ౧౭. 

కృతా యా  ఫలమభసంఛాయ శ్రియక్కే తస్యా వష వినియోగ 

త్రస్యావవ చేదమఘువద శ్లేషవినాశొ నిరూపణం, ఇతర స్వా వమ్వేవమసం నేప 

ర్తెతి, తశ వంజాతీయకస్య కామ్యస్య్థి కర్తణో నిదానం పృత్యనుపకార 

కత సం ప్ర తిప త్తిరుభ యోరపి జై మినిబాదరాయణ్యయోరా చా 

ర్య రరాః, 

లె దా్వాద ౪ "థిక రణమ్. 

అమా 

సగుణాస్వీతి. ఉత్తరసూత్రార్థం గృన్లోతి---కమి శ్యాదినా, 

౧౭. యత్బారబ్దా దన్య్భల్ కావ్యం పుణ్యం బావం చ తచేవ విద్వత్సుహ్క్యూ 

ద్ది వ్రమతో॥ న్వసమానజాతీయకం కర్మ జనయతి స్వయం చ జ్ఞానాన్నశ్యతీతి భావః. 

ఇతి ద్వాదశాధికరణమ్. 

నను నిత్యా చేర్థానార్థల్వె తస్య పుత్రా దాయమువయంతి సుహృదః సాథు 

, తాం ద్విషంతః పావకృ శ్యామ్” ఇతి వినియోగ వచనం కించి షయ మిత్యపేకముయా 

నా 

(తాడేః కర్మణః అన్యావ్య స్త్రి కాన్యులకుణా సాధుకృ త్ర 

పావకృత్యా చ; ఫళేషూాం శాఖనాం తయోర్వినియోగనగ నీవ ఉక్తః కామ్యని షిర్హ 
అత; అన్ని హో 

కర్మణోర్టిద్యాం వ్ర త్యనంగ క్యే సంప్ర లిపత్హిరభ యో ర్టైమినిబాదరాయణ
యోరి గిం 

భూతా 
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నూ యచన నిద్యయెలి హొ ౧౮, 

సమధిగత మేతదనంత రాఫికర ణే నిత్యమగ్నిహో శ్రాదికం కర్మ 

ముముఠతుణా మోత వ్రయోజనోద్దేశెన కృతముపా_త్హదురితతు య 

"హాతుత్వదాారేణ సల్వశుస్థ కారణతాం ప్రతిపద్యమానం మోతు 

వ్ర యోజన బ ద్ర విధిగ మనిమి "సత్యేన బి బహావిద్వయా స పెక కార్యం 

భవతీతి. తత్రాగ్నిహో త్రాదికం కర్హాంగవ్య పా శ్రోయవిద్యాసంయు క్షం 

కేవలం బా న్నీ. “'యవవం విద్యా! యజలే, య ఏవం విద్యాక 

జుహోేతి య వవం విద్వాంచ్భంసతి, యవవం విద్యానుద్దాయతిత స్తా 

దేవం విదమేన బృవ్లోణం కుర్వీత తెనోభౌ కురుతః యశైైత దేవం 
వేద యళ్ళ న వేది (భాం) ఇ్రత్యా్యాదిశు తిభ్యో విద్యాసంయు_క్రం కేవ 

లం చా స్తీ, తత్ర దం విచార్య తే__కిం విద్యాసంయు కృమేవాగ్నిహో 

త్రాదికం కర్మ కర ముముషోర్విద్యా సేతు తేన తయా సహా యక కార్య 

త్యం ప్రతిపద్యతే న కేవలం ఉత విద్యాసంయు_క్టం శివలం , చావిశేషే 

జతి. కుతస్పంశ యః, “త మేతమాత్తానం య జైన వివిదిషంతీ? తి, 

యజ్ఞాదీ నామవి౫శే మణ ఆత్మ వేదనాంగ తేన శ్రొవణాత్ , విద్యాసం 

యు కస్య చాన్ని హో శ్రా దేరి శిష్ట తాషావగ మాత్ . కింతావత్ ప్రాప్తం 

విద్వాసంయు_క్రమెవ క ర్యాగ్ని హో ఆాద్యాత్త విద్యా శెషత్వం వతి 

వద్యలే న విద్యావిహీనం, నిద్యో పెతస్య విశిష్ట త్వావ గ మాద్వి ద్యా 

విహీనాత్ , 'యదహ రేవ జుహోతి తదహః పునర్థ్మృత్యుమవజయ ల్యే 

వం నిదా నిత్యాది శు తభ “బుద్ధ్యా యుకో యయా పార్థ కర్మ 

౧రా య బేవ విదృ్యయేతి లా, ఉఊక్షనిళాదికం విషయ ముపజీవ్య నబిజం నంశ 

యముశ్త్యా పూర్య్వపక్షమావావి ద్యాసంయు క్ర మే వేతి. అత్ర ఫపూర్వవక. కర్తాంనో 

ఫూరో్ట కని త్యాదికం విషయమువజీవ్య _ కించిద్విచార్యత శా 

నంగ త్యేదమావహా 

అత్ర వూర్వవమ్నే కేవలస్య నిత్సాదేః జూన హేతు శ్వాసిద్ధిః, సిద్ధాంకే త తత్పిద్ధి 

రితి ఫలబేదు. త, కిం నిశ్యాదికమంగా శ్రి తోపా సీ స్థిసహిత మే చానుస్టేయమికి 



1056 రత్న పృభాభూపషి.లే, కఇాంకరబ్రహూనూ త్ర, భా సు [అ. ౪. 

బంధం వవోస్యసి, దదూరేణ హ్య్వరం కర్మ బుద్ధి యో గాద్ధనంజ యు” 

త్యాదిస్తృతళఛ్యుళ్చు: ఇ్రత్యేవం పా పృతిపద్య తే, య చెన విద్య యుతి 

రా, సత్య మేతత్ , విదాస్టసంయు_కృం క రాగ్ని హోోేత్రాదికం విద్యావిహీ 

ం a wa - బుధ్య క్రి 

నాత్ కర్ణణోఒగ్నీ హో తా దేర్విశిష్టం విద్యానివఛాహణొ విదా్శ్యావివా 

నాద్బాహణాత్ , తథాపి నాత్యంతమన పెత్యుం వి ద్యారహీతం కర్తా 

గ్నిహో తావకం,కసాత్ తగమేతమాతానంయ జేనవివిదిషంతిత్న విశే పే. 

ఉస - రా ఇ కి కశ జి 

ణాగ్నిహో, శ్రా దేర్విద న హేతు ల్వేన శ్రుతత్వాత్ . ననువిద్యాసంయా 

కస్వాగి నా దేర్వద్యా వాం ప వా 

న్ లో ర చ క్ట 
మగ్నిహో ఆ్రాద్యాత్మవి ద్యా బాతు గనాన వేశ్య మే పెతియుక్షమ్.నైత 

"దేవం, నిద్యాసహాయస్యాగ్ని హో శ్రా బేర్విద్యానిమి ర్వ నసామన్ధ్యాతిశ్ 

యేన యోగాదాత్మ జ్ఞానం ప్రతి కశ్చిత్కారణతస్వతశ యో భ వివ్యతి 

నతశా విద్యావిహీన న్యేతి యు_క్తం కల్పయితుమ్, న తు 'యశ్షేన వివి 

దిషంతీ'త్యవి శే పే.ణాతృజ్జానాంగ ల్వేన శ్రుతస్యాగ్ని హో త్ర దేశనంగ త్వం 

జ _ క్ ం 
“యి 

శక్వమభ్యువగంతుమ్ తథాపి శ్రుతిః య దేవ విద్యయా కరొతి శాఖ 

'యోవనివ, దా తదేవ వీర్యవ_త్తరం భవతీ” తి వి ద్యాసంయు_క్షస్వ కత 

తోడ న్ని హోతా, బేర్వీర్యన తృరత్వాభిథా నేన స్వకార్యం ప్రతి కంచి 

దలీశయం బ్రువాణా విద్యావిహినస్వ తసై ౪వ తత్స యోజనం 

ప్రతి వీర్సున_త్త్వందర్శయతి. కర్శణళ్చ నీర్యవ_త్త్వం తద్యత్సవ, యెరా 

జనసాధనసహత్వం తస్తాది( ద్వాసం యుక్తం నిత్య్వమగ్నిహా దె 

విద్యావిహీనం చోభయమవీ ముముతుణా మోకు ప్రయోజ నేద్దే ౫ 

చేహ జన ని జనాంతరే చ పాక్జానోత్స తః కృతం యత్ తదర్షఖా 
మ = Wy ద వ వై 

పాన్తీహీనకర్శణో జ్ఞూనార్థ తాష్టనీద్ధికి సిధాంే తల్సిద్ధిరితి భేద, భవతు విద్య్యాపిళి 
— 

స్టస్య కర్మణో జ్ఞానం (ప్రతి కీన్లు శారి త్వాఖ్యక కళ్చిదతిశ యో విద్యాసామర్థ్య్యాత్ . 
ల క 

'తావళతాె “చేవ స "నె క్ గో a నె లస వ్రైయర్ణ్యం  వివిదిహె శ్రతివిరి ధాత, న చక్క శ్రుత" 

నియామక, కిం వా తత్స హితం శేవలం వత్యనియమ ఇతె నందేహా, నియమ ఇతి 

పూర్వః వతః. సీద్దాంతన్తు---అనియమ ఏవ యు క్షః, తథాహిలాయదేవ విద్యయయా 

కరోతి శత్రద్ధయోపనిషదా తదేవ పీర్యవ త్తరం భవతి” ఇతి శ్రుతిః విద్యాసహి తస్య 
ల 
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సామర్థ సం బై హ్లాధిగమప్ర తిబంధ కారణో పా త్తధురితిత య హే హేతుత్య 

చ్వా రేగ బ్రహోధిగను హణ ణత(ం ప వ, తివద్యమానం శ్రవణ మనన 

నరా భ్యానతాత్పర్యాద్యంతరంగే కారణా 'పేక్షం బ హూవిద్యయా 
యర కి 
సోక కార్యం భవతీతి స్థితమ్. ప్రతి త త్ర, యోదళాధికరణము. 

సూ, గే త్వితశే క్షపయితొం 

సంపద్యలె. రాకా, 

ఆనారబ్ద కార్య యోః వుణ్యపాపయోక్విద్యాసామన్థ్యాత్ శయ 

G క్ర బత రే త్వారబ్ధకార్య పుణ్యపా వ ఉపభో గన తపయి కో 

బ్రహ సంప త్తే 'తేస్య తావబేవ చిరం యావన్న విమోా మై 

ఒథ సంపల్సె్య వతి “బహావన సా బవాపే వ్వ్యేతీతి ఇ వమాది 
Wr అ యా 

శతిభ్యః. నను సత్యవి సమ్యగ్దర్శనె యథా పాగ్దేహపాతాత్ భేద 

దర్శనం దిషచం ద్రదర్శనన్యాయునానువృ త్త తమేవ పశ్నాదవ్యనున గో శత, 

న, నిమితాభావాత్. ఉపభోగ శేవతసణం హి త ౌ నువృ త్తి 

నిమి తం, న చ తాద్భశమ త కించిద' నీ. నన్వవపరః క రాళ యోూ౭ఖి 

యజ్ఞాదిశబ్రానాం విద్యోపేతకర్య వరతయా సంకోచో యుక్తః, హీ యతః “'యదేవ 
3 — 2 = విద్యయే తి శ్రుతిః కేవల స్యావీ వీరవ క్త go గమయతీతి సీధ్రాంతృగంథార్భ 8. 

ఇతి త, యోదశాధికరణామ్, 

౧౯. భేగేన త్వికలే కవయిత్వా సంవద్య లే. తత్త్వవిదత, విషయక, స కిం 
ప్రారబ్ధ కయానంతరం సంసరత్యుత చేతి నిమి క్లభా వాభా వాభ్యాం నంశయే సీధాంత 

యు 

మవ టై మ శే. అనారబేతి, అనారబ్ధకర్శ cE వరో వారబ్దస్య కథం శయ ఇల్ళ్యా 

కర్త ౯8 3 పీర్యవ శ్ర తర త్తం యువతీ వి ద్యాహానస్య కర ణో పీర్యవల్త go దర్శయతి. 
గ్రే 

తచ్చ "శీవలస్య కర్త బ్రద్దో జ్డూన సూతుకేష ఊ క్షం స్యాడిత్యర్థః. 

పూర్వమనార రబ్బకర్మ రో ౯9 తయోకో ఆరబ్దస్య కథం తయ ఇ త్యా కాళ్లైాయామ్, 

అస్యోక్టానాదుక్ఞాప్యోక్ఞాపక లత్సణసం ఫ్యెదమాహ --- 

సిద్ధి, సీద్ధాంతే తల్సిద్ధిరితి ఫల భేదం. తత్త్వ 

విద్మత, విషయ$; న కిం ప్రారబ్ధతయానంళరం సంసరతి ఉత ష్ సండే, జీవా 

పా తాత్చూర్వం సంసారానువృ త్తివల్ డెనా పొ తానంతరమపీి బ్రహావిల్ సంసర తీత్యా 

నారబ్దాధికరణ దృషాం లేన ఫూర్వ్వః వకుః, సిద్ధాంతచ్తు ఇత శే త్వారబ్ధవుణ్యపాేే పె 

భోశేన తవయిత్యా విద్వాన్ సంపద్యలే, “తన్య తావచేవ చిరం యావన్న విమో మే 
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1065 రత్న ప్రభాభూషిత్తే శాంకర బి ల్ సూత్రభామ్యే (అం ఈ 
నవముపఫో గమారప్న న్. న, తస్య దగ్గ ఎజత్యాత్ . మి థ్యాజ్లూనా 
వస్టంభం హా క రాంతరం చేహపాలె ఉపభో గాంతరవూర శోత. తచ్చ 
మి థ్యాజ్ఞూనం సమ్యర్థా నేన దగ్గ మిత్యతస్సా క్వత దారబ్దకార్య తడ 

విదుసః శ్రైవల్యమవళ్యం భావీతి ఇతి చతుర్ద శాధికరణమ్. 

ప్రతి శిఖా రీరక మో మాంసా ఖా మే శ్రిమచ్చంకర 

భ గవత్బాదక్చత చతుర్థ స్యా ఛాష్టియస్య 

వథమః పాదః. 

కాంకాయామ స్యోక్టానా తృంగతి?. ఫ్రూర్వపమే నిబేవా కె చైవల్యాసిద్ధిః సద్దాం తే తత్సిస్ధి 

రితి భేదః. జీవా హేతో _త్సరమపి త త్త్వ్వవిళృంనరతి సంసార యోగ్య శ్వాల్ యథా 
దేహ పౌ తాత్సూర్వమి త్యనార్థాథికరణదృష్టాం లే తన సూర్షపతమావానని్టితి. భోగ 
నిమి శ్తకర్గాభా వాద్దేక్వసిద్ధిః, యెత్తు సంచితం క ర్రాంతేరం తన్న నిమిత్తం ఫలస్య, ద 

మూలత్వాల్ . అవిద్యాదయో హి శ్లేశాః కర ర్మణన్తకృలస్య చ మూలం, తదు న 
యోగకా సై “కే శమూాలః కర్హాశోయః సతి మూలే తద్వి పాక$’ ఇతి తచ్చ మూలం 

జ్ఞానాగ్నినా దగ్గమితి కుతః పునస్సంసారః తస్యా ద్జేనాపాతే కై వల్యమితి సిద్ధమ్. 

ఇతి చకుర్ద ళా ధికరణమ్. 

ఖతి శ్రీచులేరమహం౦సవగి వాజకాచార్య శ్రీగో విందానందభగవ త్పాదకృతే 

శారీరకమోమాంసావ్యాఖ్యాయాం ఫామ్యరత్న వ, ఫాయాం 

చతుర్ధా భ్యాయస్య (సృథమకి పాద;9, 

ఒఫ సంప ల్చ్యే” బ్రతి, “ద్రైష్టావ నన్ బవోనే పేలి” ఇత్యాదిశ్సు శు తిభ్యకః. చేవా 

పొళెళ్చూర్వం (పారబ్ధకర్మ ణం సతార్షత్ , కులాలచ క, భృమణ న్యాయేన మిథ్యా 

కానరూపనిమి త్ర నసాశేఒబ్యనువృ త్తిర్యుక్తా ; తదోళ్ళ్ గానంతరం కన్యచిదపీ కర్యణకోచ 

గ'వాన్న సంసారానువృ తిః. కస్తాద్భో గేన (ప్రారజ్ధకర్మ నాశానంతరం విద్వాన్ నస 
హా పానం దాళ్ళ నావస్థానలక్షణం వైవల్యం లభత ఇత్యతిళోభనమ్, 

ఇతి శ్రీబుహవూసూ (తృవృత్తె ద్రైవ్హాత త్త $(వ, కాళి కాయాం 

చతుర్ధ స్యా ఛ్యాయస్య చథమః పాద. 

os 



శ్రీను ద్రత్నవ్రృభాభూషితం 

శాంకర ఒబ,హసూ త మ్, 
(నళ OTN 

ధారి శు. 

చతున్ధా'భ్యాయస్య ద్వితియ పాదః 

“శ ల 

సూ. నాజ జృనసి దర ్ ననాద ఎప్రాచ్చు. రా. 

జసు. విద్యాసు ఫల్మప్తాప్పయ 'చేవయానం వంథాన 

మవతారయిష్యు౯ చ్రథవం తావద్య థా క స్త్రముళ్క్కా/0కే 

కగ్రృనుమన్యాచమ్రై. సమానా హ్ విద్వదవిదుపోరు త్కా- గ్లీరితీ 

వాజ్ జృానసీదర్శ నాచ్భభ్రాచ్చు: జ్ఞ బానఫలో క్యనంతేరము పాననాఫలం (బవాలోకస్థం 

న_క్షవ్యం కచ్చాక్చిరాదిమార్ల హ్రాష్యం, మార్గ ప్రై, క్లిక్పోతా-)ంతిసా ధ్యా, తస్థాదు 

పాస స్పలాక్షిప్తోళ్క్ళా)ంతి పాదన్యా ఛ్యాయనంగ? యు క్షం చాస్య వ్రకమహాదా 

నంతర్య్భం, జ్ఞానఫలో_క్ష్యనంతరం వక్తవ్యోపాప్టి సిఫలే నాకీ వత్వాదిత్యాహ:--- అశోళి. 

జ్ఞ్వానిన ఇనో పొనక స్యాపుతా_)ం లి క్నే త్వక ఆహా. సమా నేతి విద్వాను పానక $, 

ఫూర్వపాచే ము _క్తివిపద్దా నారజ్ధ కార్యక ర్య నిచృ శ్రా జీవన్ను కృళ్వమ్, ఆరబ్ధకర్మ 

నివృతై తు విదేహముక్తశ్వమితి సగుణనిర్దుణవిద్యయోః ఫలం సా రాన్యతో నిరూపి 

తమ్ నంవ్రతి _ప్రారజ్ఞకర్మ తమయానం, రఖావిని మోతే. విశేషవ్రదర్శనాయ 

పాడ త్రయమారభ్య లే. ఏవం చ సామాన్యనిరూవణన్య విశేషసిరూ వణ హేతుత్వాల్ 

ఫూర్వేణాస్ట పాదత తృయన్య మంత్రు హెశుమద్భావస సంగతి. త 

“శుక్రూలత్షణవిశేషం నిరూవయితుమయం పొద ఆర భ్య లే 

పాదాంతర త్వాద స్యాధికరణస్య వావ్యహి తాధి కరణనంగ త్య ఇమ, ల ల్ ఫూర్వ 

వసే. స్వోపాదాే స్వన్య లయ ఇతి స్యాయాసిద్దిః, సిద్దాం ల తల్చిద్ధిరితి ఫలభేదః. 

ఆస్తు సిత ంతికృమబోేధికా శ్రుతి అస్య సోమ్య పురుషస్య ప్రయతో. 



1060 రత్నప వ భాభూషి తే శాంకర బ బహాసూ 

0 3 5 A దో a రా (3 వత్యుతి, అస్త పాయణవిహయా శ్ 

వయతో వాజననీ సంవద్య లె మనః సపాశ్చే 
© పా గ 
స్యాం దేవతాయా”మితి. కిమిహ వాచ నవ వృ _త్తిముత్యా మననీ సం 

ప _త్తీరుచ్వ లె, ఉత వాగ్వ్భృ శేరితి విశయః. తత్ర వాగేవ తావన్మననీ 
సంపద్యతభృతి ప్రాప్తం, తథాపి శుతిరనుగృహతా భవతి ఇత 

రథా లతుణా స్యాం శ శ్రుుతిలతమణావిళ య చ శ్ర త రేవ న్యాయ్యా 

న లతక్కా తసాదాషచ ఏవాయం మనని వ్రపిలయ ఇత్యేవం ప్రొస్పె 

ల SPE 5 మ ఒర ముద Nn రా స ౮ రొ 

టూ మః---వా గ్ర పర్యనం సంపద్యలే బతి కథం వాగు ్వరల 

న్యాఖ్యాయ ల్మేయావతా వాబజ్మనన ల్యే వాచార్యః పఠతి. సత్య మేతత్ , 

పఠిష్యుతి తు పరస్తాత్ “ఆవిభాగో నచనాదితి (అ-పా ౨ సూ ౧౬) 

తస్థాద త్ర, వృత్తు స్ట్రసి మమా త్రం వివతు,తమితి గమ్య. త్త 

లయవివవాయాం తు సర్వై, నావిభిగ సామ్యాత కిం పర రేవ 

విశింపాదవిభాగ ఇతి. తస్థాద త్ర, _వృత్తు న్రవసంవోర వివవాయాం 

వాగ్య్భృ త్తి పూర్వముపసం హ్రయతె, మనో వృ త్తావవస్థి తాయా 
గం వ ష్ Yn లగ 2 a = న్ మ 

మిత్యర్థః. కస్తాత్ , దర్శనాల 3 ద్భ9 వలె 63 వాగిషం్ర_కోః పూరోోవ 

నసంవాోరో మనోవృతె- విద్యమూనాయాం నతు వాచఏవనృ త్రము తాః 

(| గజ వి గ ల న గై ౮ తగ తస్యాను పాసకవదు త్కాంతిర స్త్రి, ఆజ్ఞ త్వాదితి పమ్యత ఇక్యర్థకి. వయతొ 

మ్రియమాణ స్వేత్యర్శ 8 వాక్సదస్య కరజఖ "వవ్యుత్ప త్తి భాం క రణతద్వ ఎతోఎక్తయిభా 

నాత్సంశయ$ః. ఫూర్వవకషు కరణానాం న్వరూవలయాత్ 

సిద్ధాంలే తు సంసార సిద్ధిః, అనుపాపానే మనన వాచ స్ప త్వలయాయో గన వ్యా పూర 

మాత్రో,పళమాదితి వివేకః, స్తూల, వృ త్తివదాభ్యాహోరః కథ మితిశంక తే. కథమితి. 

ఉత్తరత్త పి స్యూతృకృల్ క క్త్వవిద ఇంది యాణాం స్వరూవలయం వత్యుతి తద్భలా 
౧ కా గ వ్ చ స్ Ea హోధ్యాహార ఉచిత; అత్రాజ్ఞసా లిసింద్రియలయసా మ్యే వత్యమాణవిశేపో క్ష్యయో7గా 

నసీ a ంపద్య తే మన; ప్రాణే పాణ స్టేజసీ తేజు పరస్యాం చేవతాయామ్” ఇతి, 

నసినంపద్య కే” ఇతృత, కిం నవృ త్తికాయా వాచ వీవ మనసీ లయ, కిం 

జ్ 
—_ శ 

తత “వా 
టం Lt 

వా వాగ్య్టృశ్తేళేవేతి సంశయే శ్కుతిబలాద్వాచ వీవేతి ఫూర్వః వత సిధ్ధాం 

తస్తుూ-ఉ _క్రిర్వాగితి భావవ్యుక్పత్త్యా వాక్ళద్దేన వాగ్వృల్రిదచ్య లే, మనోవృత్తై 
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— 
re eH ల nL కం వ లి అత్య నళ గో o మనస్యువసంహారః శేనచిదపీ దృష్టుం శక్యతే, నను శ్రుతిసామర్ధ్యా 

ద్యాచ వవాయం మనస్యప్యయో యుక్ష ఇత్యు_క్టం, నేత్యాహ, 

అతత్ప్రకృతి త్వాత్ . యస్య కం యత ఉత్పత్తి స్తస్వ తత్ర సృవిలయో 

న్యాయ వ్భాదీవ శంస న చ మననో వాగుత్పద్యుత ప్రతి కంచ 

న వమాణమ స్త, వృత్తు వెద వాఖీభ వెత్వ ప్రకృతి సమాశ్తాయావపి 

శ్ ఆలో ts 
Gl 

గ్ 

ర 

an వ్యా శ అవ్ రా శ nD టు ఖే జ్ ఇ ద్యతే ఇత్యేత ఆఫా సనా చ్చతి ళబ్జ్దాఒవ్వస్మ౯ వతేజనక ల్బృఆ, వృ 

తిమతోర వచారాదిత్నరః. వృ_త్తినుతి ర ఇీదో నార దిత్విర్థ 

సూ. అతపివ చ న్ర్వాణ్యను. cy 

రిత్య త్ర చావిస మణ ఒక్వహెే మేద్రియాగాం మనసి సంప త్తీః 
ar, శ J క్ we a లం 

క్ర్రాయ తి త త్రాన్యత ఏవ వాచ పవ చత్సురాదీనామప్ సవృ ట్రై ౩ మనన్య 

దితిసమా సృర్జ కప ప కృతావేవ వికారలయ ఇతి న్యాయవిరుద్ధార్భం శ్రతిరపి న బూత 

ఇతి సీ సిద్రాంకేయత_ అతక్నిక్ళశి త్వాదితి. న్వాయస్థ నిరవకాశ త్వాద్భలీయ స్వం 

శబ్బస్య తూక్తిర్వాగితి వ్యుత్పశత్వ్యా లతీణయాప్ సావశాశత్వమితి  ద్య|ోతయితుం 

శ బె చ్చెత్యు కమ్ 

౨. వాచ్చు క్షం న్యాయం చతురాదివష్టతిదిశ తి=అతని వేతి, ఉపళాంత చేసా 

ష్య స్తస్తాదుళ గ్రా) మణాదూర్థ్వం పునర్భవం ప, తివదృత ఇతి షు శ్రుత్యర్థః- ఇంది ద్రియశబ్దస్య 

శు శ తెస్టస్య వృ _ల్సివరతయోవ పప; సశ్వం ద్ర యవ్ఫ త్తిలయశ్చేద్ట్ సరి వాజ్ నసీతి 
అ బా 

సత్యా మేవ మనసి వాగప్ట ఎ త్రిన్రీయ తే, కుత దర్శనాలో్ , మనోవృత్త నత్యామేవ 

లోశే వాగన్ త్తిలయస్య దర్శనాశ్, కర్ణి వాక్ళబ్దస్య కాగతిరిత అహ. శభ్లాచ్చ 
. Sy శ 

తస్య వాక్ళబ్దసృ వృ త్తివ్ఫత్తిమత్ ర ₹దోవచా రేణ భెావవ్యుశ్వత్త్యా వాగ్వ్భృ త్రివర 

"లేన నయనాదిత్సర 8, ఏ నా 3 

డక న్యాయం చతు రాదిష్వుతిదిశ త 

Sw ఇన మే VE oe Br 4 ఆశ వవ ఉక్తదర్శనాదిపేతో। సర్వాణి చక్రు శాడీం ది యాణ్యషి సవృ్షిశే 



1062 రత్న ప్ర భాభూవి.తే, శాంకర,బ్రహనూ త్ర భామ్యే [అ. ర, 

వస్థిలె నృ _త్తిలోవదర్శనా_త్త త్త్యవళయాసంభవాత్. శబ్దేపప ల్తెళ్ళ్చో 

వృ_ిద్యారెణైవ సర్వాణం ది యాణి మునోనువ ర్లంతే. సర్షణూాం 

కరణానాం మనస్యువసంహో రావి శేవే, సతి వాచః పృథగ్హ్రువాణం వాజి 
ననీ సంవద్య త బ్ర త్యు దాహర ణానురో ఛేన, 

బ్రతి పృథమాధికరణమ్. 

సూ, అత్త నః పాణ ఉత్తరాత్. ౩. 

అరం [శ క ర గస ల bh) వా ర అర 
నమధిగత మేతత్ వాజ్యనన సంపద్య లె ఇత త్ర, వృ_ట్రిసంవ 

నివ తేతి. అథ యదు_త్తకం వాక్యం మన పాణి ఇతి కిమృక్రాని వృ్తి 
Les 

సంప త్తి రేవ వివత్య ల ఉత వృత్తిమత్చంవ త్తిరితి విచిక త్చాయాం వృత్తి 

1 న ష్ జ్ ~ అలు “ Ow ద్ద మప మత్సంవ త్తీశేవారత్రత ప్తాప్టమ్, శ్రుత్యను గృహా త్తత్సకృతికతొ రవ 

శ్రేళ్చ. తథాహి 'అన్నమయం హ్ సోమ్య మన ఆపో మయః (ప్రాణ 

'సజోవమయూవా గిత్సన్న యోని మన ఆవమనంతి అబ్య్యూనిం చ వ్యొలాం 

అగ అలో ల sg పం శ నం చే | 'ఆపళ్బాన్నమసృజంతే శ శ్రుతి, అతళ్చ యన్ననః ప్రాణే ప్రరీయతే 

అన్న మేన తదవ్ఫు ప్రలియతే అన్నం హి మన ఆవళ్చ ప్రాణః ప్రకృతి 

పృథక్సూ త్రం కిమర్థ మిత్యత ఆహ-స ర్వెహిం కరణానామ్తి, 

ఇతి (వథమాధికర ణమ్. 

త తరాల్. వాళ్ళు శం తి కి. కన నకప్రాణ ఉృత్తరాత్. వ క్యక్రృమాదర్గ కృమాచ్చాధికరణక్షమక$ శ్ర 

న్యాయాఫ్యాం నంశయకి ఫూర్వెం (మృబిలన్యాయవిరో ఛాద్వాగితి ప్ర లేర్చాథః 

కళకి ఇహ త్వదొత్మ్యక ప్రాణ స్యాన్న్నాత్త్మ్యక మన; ప్రకృతి క్వేన యకృ్రతే ఏకారలయ 

ఇతి న్యాయాన్నుగ వోన్న మనళ్ళు) తి ర్చా భ్యేతి ఫూర్వవతఫలం ఫూర్వవల్, సిధ్ధాంత 

క్ష — న న్ ప ల ద నన ల వసి వృ త్రిలయమా్రైణానువర్తంలే లీయంలే, న న్వరూ పే తేతృర్థః 

ఫూర్వం మనసి స ర్వేంద్రి యవృ త్తిలయ ఉక, న తథా మనసః పాణీ 

త్రిలయః ; “ఆన్నమయం హి సోమ్య మన ఆపోమయి; (పాణ ఇతి శతా 

చ్రాణమనసోరబన్న వికారశ్వ శ వణాదబన్న యోళ్ళొ పాదానొో పా చేయభా వాల్ స్వ 

యాపలయ ఇతి వ త్యుదావా రణనంగ త్యేదమావా 
అస ఫలం ఫూర్వవత్ , “మనః ప్రాణే ఇత్యు త్తరవాశ్యే, కిం మనసః ,పాశణే 
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1 దగ 9 ఇ ర్తి వాం ల వికారా భేదాదిల్యేనం చాస్తే బ్రూమః. తదప్యాతృగృహిత బాహేం 

ద్రియవృ్తి మనో వృ త్తీద్యా లేవైవ లేయతఇత్యు త్తరా దార 

గ న వా జ్య వళ వారి అ క్యాదవగంతవ్యమ్. తథాపి సుషు ప్పోర్షుమూర్షి శృృపాణనృతే- పరి 

స్పందాత్మి కాయామవస్థితాయాం మనోవృ త్రీనామువళమో దృశ్యతే. 
అల జల “ © — రా న చ మననసస్స (తా పాహ్యయః ప్రాణ సంభవతి, అతత్ప్రకృతిళ్వాత్ . 

నను దర్శితం మనసః ప్రాణవ్రకృవిత్వమ్ నెతత్వారమ్ న పీద్భ శన 

వ్రణాడి కేన తత్చ్రకృతిత్యేన మనః ప్రాణే సంవత్తుమక్షృతి. వవమవి 

హ్యన్నే మనస్పంవటద్యేత అప్పు చాన్నమవ్చ్వేవ చ ప్రాణః న 

దంగ 95 వళ గ ల వా > "ద 

టో 9 పం = 4 జనా = 
ప్రతి కించన సృమాణమ గి, తస్తాన్న మనసః వాణి స్వరూ పామవ్యయ 8, 

వృత్త వ్రవ్యయుజఒవీ తు శొబ్లో౭.వక'ల్స తే వృ త్తివృ త్తిమతోర ఖభీదోవచా 

రాదితి దర్శితమి. 

ప్రతి డి్భతియాధికరణమ్ 

సంబన్న యోః సృకృశివికృతిభా వెఒవ్ న తదిరకార యో; ప్రాణమననో స్తద్భావో మా 

మఘటయోరపి తద్భావప్ర, సంగాదతో వ్యాయవిరో ధాల్ పూర్వవచ్చు)తిర్చాధ్యేతి 

వివేక$. ఆక గృహీ తాబామ్యూ ద్రియవృ త్రయో యేన త తథా లీనేంద్రియవృ త్తికం 

మనోపీ వృ త్తిలయేమైవ స్రాకే లీయత ఇత్యర్థః. నీవమపీలి = ప్రాణస్యాబ్వికారత్వస యే 

పీత్యర్గ ౩న హీలి.ప్రాణస్య్ట సాతున్మ్యనః పకృ తి శ్వాభావాన్మ నశ్శబ్దో వృత్తిం లక్షయా 

తీత్యర్థ$ 

ఇతి ద్వితీయాధికరణక్. 

సరూ పల యః, వృ త్తిలయో వతి సంశయే, స్వరూవలయ ఇతి శ్రార్వః వత్స, సిధ్ధాం 

నవ 
శస్తు- ల్ సశేషం ద్రియ వృ త్తిలయాధారం మన్ ప్ పాన రవృ త్తిలయేమైవ 

వీయలే, న స్పరూసే ణేతి “మనః పాలే ఇత్యు త్తరా ద్వా క్యాదవగంకవ్యమ్, 

బ్ 

“న వ అ 

క్తీమృత్యవస్థ యో! సవృ్తిశే సాకే సత్యవ మనోవృ త్రిలయదర్శనాది తి 

గే పేళ్వనుషంగ$. _ నపహ్యుబన్నయోరు పాదానో పాడేయక్వమాత్రణ _ తద్వికారరాతా 

రప్యు పొదానో పా దయభావో యు క్షః, హిమసఘ
ుటయో స్తదదర్శనాదితి భావ? 



1064 రత్న ప, భఛాభూపి తే, శాంకర బ్రహ్మసూత్ర భాజే [అ.౪ 

సూ. సో౭ధ్యకే తదుపగమాదిభ్యః ౪. 
వత్ మెొతద్యస్య యతో నోత్పత్హి స్తస్య తన్నీ౯ నృ త్తిలయో 

న సగరూవలయ ఇల్కి ఇదమిదానీం పాణ నేజనీక్య త చింతంచే. J నేజనీక్యత్ర. చింక్య 
క్ం యథా శ్రుతి పాణస్య తెజస్యెవ వృత్తు షపసంవోరథ కిం వా 

దే-హేంద్రియపంజ రాధ్య మె. జీవ ఇతి. త్ర శు, తెరనతిళంక్య 

త్యాత్సాాణస్ట లేజన్యేవ సంప_ల్తిస్పా న్్. అశుతక ల్చ్పనాయా అన్యా 

య్య ళ్వాది క్యేవం ,ప్రావ్వే వ్రృతిపాద్వ లే, సోఒధ్యత ఇతి, స వ్రకృతః 
ప్రాణో ఒధ్య వె ఒవిద్యాకర వూర ప్రజ్ఞ పాధిశే విజ్ఞానాత్మన్యవతిష్థ తే 

తత్స) థానా 'ప్రాఇవృ _త్తిర్భృవతత్యర్థు, కుతః, తదువగ మాదిభ్యః “ఏవ 

సంచెమమా క్మ"నముంత కా లే సర్వే ప్రాణా అభీసమా యంతి యతే 
తదూర్థి స చ్చా పని భవతీ తీ హి శ్రుత్యంతరమధ్యయి పగామినః 

సర్యాన్నాాణానవి నె చేణ దర్శయతి, విశేచేణ చ “తముక్కా_)మంతం 

ప్రాణోఒనూత్కా్రిమతీ' త్రి వంచవృ ల్తైః వ్రాంన్యాధ్య మను గామి తాం 

దర్శయతి, తదనువృ _త్రితాం చెతరేపూం 'ప్రాణమనూత్కా_ మంతం 

ర. సోజధ్యశేే తదుపగమాదిభ్యః ఉశ్తన్యాయనిద్ధం ప్రాణస్యాపి వృ త్తిలయ 
పజీవ్య ' ప్రాణ సేజసి” ఇతి శ్రు లేరవగమనాదిక్టు, "తేళ్చు సంశయముక్తా జీవే లయం 

వినాపీ ఊవగమచగాదిసంభవ ఇతి పూర్వవమీయతి---స్థి తమి శ్యాసినా. అక తేజిళ్ళ 
బన్య ముఖ్యత్వం, సిర్దాంలే తు భూతోవహితజీవలత్షకత్వమితి మత్వా సూత్రం యోజ 
యతి.—న ప్ర కృతఇ ఆది --అజ్ఞూనకర్య వాననో పాధ్ధికఇత్యర్థ ఈం జీవం చతివ్రాణా 

నాముపగమ నాతిగమ నావస్థానశ్ర్రు తిభ్య ఇతి ేత్వర్థం, యథా యా లృేచ్చావంకం 
రాజానం భృళ్యా ఉపగచ్చం ల్యేవ మేవ వరలోేకం, జిగమిముం జీవం నేసి ప్రాణా ఆఫ్ 
ఘుఖ్యేన యాంతీత్యువనమళ్ళు)తు, తము తా )మంకమిశ్యను గమనం శుకం. జీవే 

వూర్వం ప్రాణీ మనసో వృ్తిలయ ఉక్త; తద్వశల్తేజనీ పాణస్య వృత్తి 
గా౬న్సు “పాణన్తేజసి ఇతి శృుతిరితి దృష్టాంతసంగ ల్యేదమావా -- 

ఆక్రవూర్వవమె, చేజః శబస్య ముఖ్యత్వమ్, సిద్ధాం ల భూతోవహీికజీవల క 
త్వమితి ఫల భేదం. (పాణ స్తేజసి'ఇత్యు క్షరవాక్వే కిం 'ప్రాణన్య లయః లేజస్సీ ఊతబ్ీ వే 

ఇతి నంశయే లేజనీతి పూర్వ వతం, సీధ్ధాంతేస్తు==స పాణ! అధ్య మే. జీవే నివ్ఫ_త్త 



పొ. ౨.) అధ్య మాధికరణమ్. 3. నూ. సో, 1065 

సర్వే ప్లా పాణా అనూతా ఫా 0మంతో తి 'సవిజ్ఞానోభ వతి' స్ట చాధ్య లు 

స్వాంతరిషజ్ఞానవ క్లేషప్క వ దర్శనెన త్ సిన్న వీతకరణ గ్రామస్వ పాణనాన్టి 

నస్టానం గమయతి. నను “పాణ _న్హేజని > శ్రూయతే కథం ప్రాణో 

ధ్యత ఫత్వధికావాపః క్రియ లె. _మైష నశ అధ్యతవ భనళ్యా 

అత్త A ఇ n> = శా 

దుత్క_/మణాదివ్యవవారన శుత్యంతరగ తన్యావి చ ని సవసాస్ట్ పేతు 

భయత్య్వాత్ . కథం తర్హి “పాణ న్తేజనీ” తి శు తిరిత్వతఆహ.== 

సూ. భూతేసు తచ్చ లః x, 

ంపృకోఒ ధృత 8 తేజస్సహచరి తేషు భూ లేము జేహాదీజ 

భూ తేషు సూ కే హషవతిష్థతే అత్వవగంతవ్యం “పాణ్సె నేజనో తి 

భు) తేః, నను చెయం శ్రుతః ఎబ్రాణస్య తేజనీ స్టేతిం దర్శయలి న 

ప్రాణసంవృక్రస్యాధ్యతీన్య. నైస దోషః. “సోఒధ్య్వమీ" బ్రత్వభష్టితు 

౭ స బాణ 

ప్రాణావస్థానశ్రు తిమాహా---సవిజ్ఞాన ఇతి జీవన ప్రాస్తవ్యఫలావగ మాయ లిం విజ్ఞాన 

సాహిత్యక్టు త్యా ముఖ్య ప్రాణసపాళే కరణా నాం జీవే సి తిర్భా తిశ్యర్ణః. యద్యపి 

ప్రాణస్య చష్యవ్యవధా నేన లయః శు శ్రుత స్తథాప్యుళ యాక్టు, క్యనుగహోయ ప్రాణో జీవే 

లీయ కే, జీవద్వ్యారా చ తదు పౌధిమ ్ వేఅవిను భూ తేషిషతి శు స్రక్యర్ణన్భడ్కరణార్థ ం 

సూత్ర ౦ గృక్షోతి---కథం తర త్రి నచ లయం వినాపి జీవం (వృత్యువగ మాధీ సంభ 

వా శ్రేజక్ళు) 8 రు రు ఖ్యా౭. స్తి పతి వాచ్యం, జీవం వ్రత్యాగళ్య ప్రాణన్య నిర్వా పార 

శ్వేన స్థ స్టిలేశేవాత, లయ త్వాదితి భావః 

a న్ా బేవస్థి తి కింబలా ద్వా స్రఖ్యాయతఇ త్యాళంక్య “సోధ్వతు ఇతి 

(ఆఅ - రక్ర_ పొ = ౨ నూక) సూత్ర దాహృక శు తిబలాది త్యాహ---నన్వి త్య్టాదినా. 

rg 
క ఇ DIE 

వృ త్తిః సన్నవతిష్థలే, కళ, తం జీవం (బ్రతి ఉవగమ నుగమ నావస్థా నేభ్యః 3 “ఏవ 

మే వేమనూ శ్రానమంకే కాలే సర్వే ప్రాణా అఖ్గిసమాయంతి” ఇత్యువగమ్కి. “కము 

శ్కా0మంకం పాణోజనూత్యా ఎమ వతస్థనుగ మనమ్. “సవిజానో భవతి ఇత్వవ 
లో షా 

స్థానమ్; 'కేభ్య ఇత్యర్థ 8. 

కరి చపాన సేజసీ" ఇతి శ్రుతః వ '2ర్హన సృతృాహ--- 

నే సేజసి ఇతి శృశేః కేజునకాలేష ఉ త్తరచేజోరంభశేము. వంచ 

భూ లేషమావహిత ల్వేన విద్వమానే జీవే _ప్రాణన్య వృ ్తిలయ ఇత్యర్థః. ఏనం చ 

184 



1066 రత్న ప్రభాభూషిత్కే శాంకరబ్రహనూ త్రభామే [అ.6 

స్యావ్యంతరా శ ఉపనంఖ్యాతత్వాత్ . 'రయూజవ్ వ్యస్రుఫ న్న నృధురాం 

గ తార మథురాయాః పాటటి ఏవుత్ర, తం వ్రెతె సోఒవీ స స్ఫుఘ్నూత్ పాటని 

పుత్రం యాతితి శొక వ్ వదితుల తసాత్సాణ సె సజపీర పాగిసంవృ క్ష క 

స్యాధ్యకునై సైర్టవైత_త్తేజస్సహచరి తేషు భూ తెహ్యవస్థానము_క్ట కము. కథం 

తెజన్నహచరి తే లెష్యు భూ తెష్నిత్యుచ్వ లే, యావే కమేన తెజక్నూ 

యే ప్రాణ స్తేజనీత్య తఆహ, 

సూ. నెకసి నర్నయతో సూ ౬, 

జ న్నెవ లేజనీ ళరీలాంతర పే ప్రే ప్పాపళాయాం జీనో౭వ 

తివ్యతే "కా స్వ కరీకస్యా నేకాత్ర కత్యదర్ననాల్. దర్న్మయత శ్రౌత 

మర్గం వళ్న్ ప్రతివచనె “ఆపః పురుషవచసఃి తి. తదా( వ్పిఖాన్దితం 

శ్రా ్యక్శకత్వాక్తు భూయస్తా ౪దిత్య త, (అ-3-పా-౧ సూ-౨ శ్రుతి 
స్త ఫ్రలవైతమర్థం దర్శ్మయతః. శ్రుతిః “వృథినివయ ఆపోమరారా వాయు 

మయ జఆకాళమయ గా సజోమమో GE) సృఫృతిరవి 'అణో 

మా శ్రైవినాశిన్యోదకాన్థానాం తు యాః స్మృతాః కాభిస్సార్థమిదం 

సవ్యం సంభ వత్యను పూర్యళః' (మను-౧-౨౭-_) అత్యాద్యా. నను చోవ 

సంహృ తేషు వాగాదిభు కరణేషు శరీరాంతరపే ప్రే ప్సా వళ "యాం 

నైక 

(ల్లో శీ 
' 

ల 

శ్రాస్య జీవద్వారా భూత ప్రావ్లా దృష్టైాంతమాహా-... యోఒవ్ క్ంర్రి. స్థూల దేసోరం 

భాయ వంచీకృళతభూ తా న్యావశ్యకాసీతి రంహ త్యథధికర ణే వ్యాఖ్యాతమ్. 

, Sel వైన కిం మాయంతబతి మూ వ్ వటి నా ౬ ్వ స్రస్పూక్తూ ౦తఖఇ (తాః వరిచ్చిన్నా8 ప్రాజోమోదవిసా 

శిన్స$, దశార్థా నాం వంచానాం భూతానాం సూక్త ఫొ-గా ఇతి యావత్. జీవన్య 

భూతాశ్రయత్వం కరాళ యత్వశ్టు తివిరుద్ధమి త్యాశంక్య కర్ణ నీమి క్షత్వేన్యాళ్ళ శ యః, 
భూతాని తు చేవో పాదాన ల్వే వేత్యుభయమవిరుద్ధమిత్యావ._నను చేశానా. 

ఇ ణస్య ఊపహితజీవ ప్రాప్తా ను పాధి లేజఆదిభూకప్రాప్పే: స్వతః సిద్ధత్వాదితి 
వః ' 

నను పాణ స్తేజసి” ఇల్యేకవ్వైవ చేజసః (శ్ర వణాల్ కథం ేజుసహిలేవు 

భూ లేష్వీత్యు క్షమ్, త్య తావా. . 

వీకసి శ్నేవ తేజసి ఉత్కాంతిసమయే. జీవో నాపతిష్ట కే ఉత్తర చేవాస్య 



పా. ౨.] అసృతుువ క మూాధికరణము. ఈ. నూ, ౭, 1007 
త. 

న కుద న ఫ్రా? ళీ 1 (సా న శే కాయం తదా ప్రు్హుఖో ల త్యువక్రమ్య శ్రుత్వంతరం కర్తా, 
యతాం నిరూపయతి*తొ హహ యదూచతుః కర్మ స్థాన తదూచతు;' 

అథ యత్న్యళ శ ంసతుః కర్త భావ తత్పళళంసతు రితి. అశ్రాచ్యలె. 
శ్ ల బో యాతి ఫ్లా ఉద ఎగ వ్య ఒర నం తత్ర కర్మ యు కగు హాతె గ్ర ప సంజ్ఞక నష్టం ద్రియవివయాత్తకస్య 

బన్ధనస్య ప్రనృ త్తీరితి కరాళ యతోశ్తా ఇహ పునర్భూత్ 'పాదానాచ్దే 
Cou డాలీ చా రగ! a హోంతరా"త్ప త్రిరితి భూతా శ్ర యత్నము. క్షం. వళంసాళ భాద వి తత్ర 

స్రాథాన్యమా త్రం కరక ప్రద ర్శితం న త్యాశ్రయా _న్దరం నివారితీం 
తస్తాదవిరోధః, 

వతి తృతియాధికరణమ్. 

న్ ఇయ అగ కక ఇర సూ, సమానా చాసృత్యుప క మాదమృతత్వం 
అ 

- అస ఇనా నువోష్య. ౭, 
సెయము త్కా్రింతిః కం విద్భడవిదుపోస్సమా వా కిం వా 

వి శేషవతీశి విశయానానాం వి శేవవతీడి తావత్ ప్తావమ్,. భూతా 
ర్ పామ ౪ ఫ్ వ ధొమాల బద అమ చ్రీయవిశిస్టా య్ స్బెయ పునర్భవాయ చు భూ తాన్యా శ్రియంతే. నచ 

త్ యాజ్ఞ వలో కృ భాగా యజ్జబా థధారమూచళు స్తత్క_నే తి శు అెర్వచనం, వవం 

చాహ్యేంద్రియాణాం మనసి ప్రథమం వృ త్తిలయః, తతో మనోవృ లే; ప్రాణే 
లయ; ప్రాణవృ ల్తహృాతొ వహీతజీ్వే లయ, ఇత్యు త ంతివ్య వస్టో శ్రా, 

ఇతి తృతీయాధికరణమ్, 
ry ర న్ | es అలలో ఇల జ సర ౭.సా చ సర్వ ప్రా ణమ రు ల్యే కాసా నమానా చాన్ఫత్యువక్య మాదన్ఫు 

న్ “ది అరం fa అరల లో ర wd 5 fim A య. వం షు. తత్వం చొనుపోమ్యం 'పురుషన్య (వృయతో వాజ్బనసి” త నిశ్వషశ్ర్రు ఈ 'విద్యయా=.మృత 

మశ్ను జే” ఇతి శు లెశ్చు సంశయమావా_ సేయమితి, విశయానా నాం సందిహానానా 

Pal పాంచభా తిక కేన పంచను భూ. అప్వవిస్టీ అరాపళ్ళుక ల్వాత్ , దర్శయళో హి ఇను 
= ఇక ౮, ౯ మ రాగ జై న్, మర్గం రంహత్యధికరణే స సఖా తే త్రశ్ననిరూవణ ఇక్కర్ణ$, 

పూర్వక తా. )ంతిముపజీవ్యాన్యత్ కం దష్విచార్భత  ఇక్కువబీన్యోపజీఐక 
భావసంగ ల్యేదమాహ--- 

అత్ర ఫూర్వప మ, దవారాద్యు పాసకసృ ఉత్యాంక్ళభా వాదియైవ ము కిక, 
సద్ధాంతే తు ఉళ్క్కా)ంతిసద్భావాల్ ద్రివాలోక పా ప్లిరితి ఫలశేదః కిం 



1068 రత్న ప్ర భాభూషి తే, శాంకర బ్రహ్మనూ తృభామ్యే [అ. ర 

విదువః వునరువస్సంభి వళ అమృత తరం హూ విద్వానభ్యళ్నుతఇళి 

స్ట్ త్రస్తాదవిదుష ఏవై ఫో తా 5/08. నను విద్యాప, ప కరో సమామ్నా 

హేద్యదుపవవై షూ ఛ చెక్, ను స్వాపాదివత్ యథా ప్రాస్తాను కీ ర్ట 

నాత్. యథా సీ “య ఒర్రేశీత్పురుష షస్స ఏపిలి నావు అతిని పతి నామ 

కిపాసతీ నామేతి చ సర్వ పాణిసా థార ణా ఏవ సాషపాద యోజఒను 

క్ర కుం, విదాష్టిప్క వ కరణౌ౭_పి వృతివిపాదయిషితే వ స్తుపృతిపాదనాను 

గుణ్యేను నతు విదుషో విగ శేషవంతో విధిత్స్యం తే వవమియమప్యు 

త్కా్రాం ంతర హోజనగ తై వానుకీ ర్త తె, యస్యాం పరస్యాం "దేవ 

తాయాం "వ్రుకుషస్య హు ప్రయత న్తేజస్పంవద్య శే స ఆకెత కక మసి 

తత్ ప్రతిపాదయితుమ్, ప్రతిషిద్ధా చైహా విదుష తస్య ప్రాణా 

ఉతమ ని ఇతి వవై సేత్వేనం పాకే Ss 

"౪/08 రాజ ననీత్యా ద్యావిద్యదవిదుపో రాసృత్యుష క్ర మాత భవి 

కుద త అవి ఫవ శ్ర వణాత్ . ఆవిద్యాకా దేవాబిజభూ తాని సక 

సూమ్మొణ్వా శ్రి, త్యకర ప్ర ప యుకో దేహా గృహణమను భ వక్ సంసరతి, 

దా4ం సు సు జ్ఞాన వ్ర, కాళితం మోమనాడేచ్యరమాశ్ర యతే తజేతదన్న 

త్యువ కృమావిత్యు క్షమ. నన్వమృతత్వం విదుమో ప్రాప్త ప్పవం న నచ 

మిశ్యర్ణః. _ పూర్వవత్నే అవల శప శ తే 

తోడను త్కాంతడ్ పాసకోము క్రిమశ్ను కణతి ఫలం, సిదాం లేతూక్కా ఏంతో 

బ్రహూలోక ఖ "గిలి ఫల భఖేద9, ఫూర్వువతమాథీవ్య నమాధ తేనను వి ద్యేత్య్వా 

దినా, *విద్వయా౭మృళ” మితి శ్రు తిర్ని ద్రణవివ్యావరా న కస్య ప్రాణా ఆతా) 

మంతీ” తి ప్రతిశే షేధో౭పి తదిష్టషయ;$ ఆశస్సగుణవిదోవ్యజ్ల క్ల సెస్టవో త్కాస్సంతికతి సిద్ధాంత 

యలి_నీపమిలి. సృతిరార్షః తస్ఫోవ క్ర మోజక్చికసా కి! తతః ప్రాక్షనా ఉత్ళూ_.)ం 
స్తుల్యా కత ఉఊఉపాసకో మూర్భన్య నాడీద్వారాఒర్చిరాదిమార్త ౦ ప్రాప్నోతి నాన్య 

) విశేష, యత్తు దహరో పాసకస్యామృత త్వం 'తయోర్డ వ్రమాయన్న మృతత్వ మేతి” 

ఉత్కాంతిరవిదుష నీవ ఉత దవారాదినగుణ బ్ర వోపపాసకస్యావి ఇతి సంశయే, 
“'కయోర ర్భ ప్రమాయన్న మృతత్వ మేతి" ఇత్యు పానకన్య మోకుశ్చనణాలత్ అవిదువ, 
ఏవేతి పూర్ణః వక్షం, సీర్టాంతస్తు--- అస్ఫత్యువక, మాల్ 'చేషయానోవ క్ర మాత్ 
పాక్ మమ ఉత తిః సా నిద్వదవిదువోః నమాణైవ భవిళమర్హ్య తి 
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త ద్దేకాంతరాయ త్తం తత్ర కుతో భూతా శ యత్యం సృత్యువక, మో 
య్ 

చేరి, ఆ తొచ్యతే, అను సోస్య చేదనముదగ్థ్వా౭. త్యంత మనవి ద్యాదీక చీరా చ 

నపరవి ద్యా నామస్ధ్యాడా వేటుకమమృతత్యం వ్రేవ్న్య లౌనంభవత తత్ 

సృత్యుష కృ మో భూతా యత్వ్యం చ. న హీ నిరాశయాణాం 
పాణానాం గతినుువవద్ను లే. తసాదదోవః. జో ఫీ గ 

ప్రతి చతున్ధాధికరణమ్. 

అల ర్తి అర అలరి సూ, తదా ఏ తేస్సంసార వ్యస డశాత్, ౮, 

“తేజః వరన్య్యాం దెవళయాిమిళ్య త్ర ప్రకకణసామన్థ్యాతే , 

తవ్వుథా సృక్ళతం తేజస్సాధ్య కుం సృప్రాణం సకరణ గ్రామం భూ తొం 

తరసహీతం వ్రయతః పుంసః వర స్యాం దెవతాయాంం సంవద్యతం తే 

స 

త్వంతిక నవ తావత్ స్వరూవ్యవవిలయ ఇత పాపం, తత్పకృ తతి 

తితదా పేమీకమేవ న ముఖ్యం “యం కామం కామయే సోజఒన్య సంకల్పాడేవ 

సము గ్రిన్ల తీ ' త్రి భోగ క్ళవణాది త్యావా = అనుపోవ్య చేదమిలి. ఉషదాపహాఇతి ఛాతో 

రిదం రూపమ్. 

ఇతి చతుర్ణాధికరణమ్, 

లా తదాపీ చేః, పూర దాహృృత్ తాలి వాక్య శేషం వ్యాఖ్యాన్యక్ లింగా 

శ్ర్రయపంచభూతానాం కిమాత్యంతికో బ వాణి లయ; ఊతా నాత్యం ఫికఇతిి లయ 
శ 

సోో భయథా దర్శనా కృంశయమాహ--కీదృశీ పునరియమితి. ప్రార్య్వత్రా"పే తీ కముమృత 

కుతేక్కి వాజు నసీ త్యాద్యవిశేష శ్రోవణాల్, నను కథం తర్హి సగుణావిద్యాయాక్ ఆమృ 

తత్వ శ్మ వణామితి తళావా---అమృతత్వం బానుబిోవ్యు, అనుపోష్యు ఆదగ్గ్వా ఆత్యంత 

యూ గ మవి ద్యాక్షేశజాలమ్స్ వనతదమృతత్వమా పేషీక మిత్యర్థ౩. 

ననూ త్కా_)ంతి8 సమా శేశ్ళయు క్రమ మృశన్య న్వరూవత నీవాత్యంతం 

సాసంప తేరి తా కే వసంగ ల్యేదమాహ.-- 
ళీ జత 

అత్ర వూర్వవతే మృతనూత్రస్య ముక్తి, సిద్ధాంతే శదభావ ఇతి ఫలశేదః, 

“తేజః పరస్యాం చేవతాయాక్” ఇత్యక్రసాధ్యతం భూతాంతరసహితం పరమాత్మని 

సంపద్యలే ఇతి శేజసో లయః ,కూ,యే, స కిం ఆత్యంతిక ఏ ఉత అనాత్యంతిక ఇతి 



1070 రత్న భాభూపషి తే శాంకర బ్రహానూత్రభామ్యే [అ. 5, 

పప లై. సరస్టన్వు పా జనినుతో వ స్తుజాతస్య వృకృతి పరా చేవశితి 

౦ తసాదాతస్టంతకయమనవి ఖా గావ ట్లిరి సస్య వం ప్రా శే పామ 

త తేజ ఆదిభూతనూవం శో తాదికరణా ళ్ శ్ర యభూత మావ తెరాసం 

సారమోమాత్ సమ్యుగ జ్ఞాననిమి తాదవ నతిస్టాలే 'యోనినున్యె ప్రవ 
ద్వంఠే శరీరతాషయ దేహినః, స్థాణుమ న్యేఒనుసంయంతి యాకర 

యథా శ్రుకమ్ (భ-గ్స్ వ్రత్యాదింంసారవషపదేశాతి . అన్యథా హీసక్ష్ణః 

క. వోహాధి ప వృత స్త్రమయాద త్యంతం బ్రహ సంప బ్యెత, 

శ్రీ విధిశాస్త్ర స్తం చానర్థికం స్వాతి విద్యా శా ్త్రం చ, మి థ్యాజ్హ్హైసన్ 

మి కశ్చ బంధ న సమ్యగ్ జ్ఞానాద్భ తే నిస్పం సితుమర్షతి. తస్తా తృత్చ] 

కత త్వెఒవ్ షు స్ ్రులయంం పజభఖెవావ న శమెవై బూ సత్సంవ ట్రై, 

జ జ్ జ (శ 

సూ సూక్త 0ప ప మాణతిళ, తథోపలెః కి 5౯, 
య్యే (UU) 2 గ్ 

తచ్చేతరభూతసహితం తేజో జీనస్యాస్థాద్భరి రాత్ వ్రవసత 

ఆ శ్రియభూతం os : సరిమాణతేక్ను సూతం ౨ శ వరుమ 

(షా 

త్ర శ్రీ తనుత్యాతి సంహూరో Tg దర్భ షర క కోవ ల 

అలెపవ చ దెవోన్ని క్షచ్చకా పార్శ్వ స్టెర్నో పలభ్య తే. 

ఇ 

త్వమితున్ది క్షం తదసుు_క్షమిత్యా ఫె, పొక్సంగ తిః, ఫూర్వవ మె మృశమా తృస్య మం 

నీది సిదాంలే తు కర నిద్బాళా స బలా కా నశేషలయినీద్దిరితి వివక౦, 
గ్ య బాకీ ££ య గ్గ 

౯, నను లింగాత త కస్య తజసక§ కుతస్ఫూ శ లేమ నాజిద్వా రా గలి కుతో చా 

శేన చిన్ఫూశ్తేన పృతిగూతో న్వాస్టీ కుతో వా నదృశ్యత ఇత్యత ఆహ---సూత్షమితింపరి 

సంశయే, వరమాక నః సరో పా దాన తాల్ త త్రాత్యంతిక వవ లయ ఇతి పఫూర్వ్వ3 

వతుః. సీద్దాంతన్తు--తల్ యథోదీరికం తేజః ఆ అవీలేః ఆ మోమేదవతిస్థ తే. కతః. 
“యోనిను నే వృవద్యం తే శరీర తాషియ దేహినః” ఇత్యాదినా సంసారవ్యవజేశాత్ క్ల 

సృథా పునః నంనారాఖెవ$ వ సేత, తస్తాత్ నుషుప్తావివ నాక్యంతిక లయ ఇతి 

మ్, 

ననూ క్తలతీణం తేజో యద్య స్తీ . తర్డై పార్శన సైరుపల ల్యే తేత్యక అవా = 

యథోక్తం "తేజ; చనూణత; చశారాణ్ స్వరాపత శ్చ శ్రసరేణువత్ 
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సూ, నోపనునే  నాతీ?: ౧౦. 

అతవవ చ సూత్ష తాషన్నా a స్థూలకశ రీరస్నోపమెర్ణన డాహాోది 
™ 

నిమి శై నేతరత్ సూక్ష్మ ౦ ఫొరీ ప్రై 

) ర 

శే స 
వ ) 

అన్యా వ విజానంతి. తథా హీ మృళావస్టాయామవస్థిలె 
G 

దేహే పీవిద్భమా సెప్యపిచరూ పాదిషం 3 డేవాగు గుణేళునో హోవలభ ₹ జీ 

వస్థాయా మేవతూపలభ్యతఇత్యతఉివ పద్య తే 
RE OEY. WON, పొశ్రయవవై షడావ్వేతి: కథారశ్రతిః ఉపవ్నఏ వై వష జీవిషమన్నుం తో 

మరిహ్య'న్ని తి. 

ప్రతి వంచనూధిక రణమ్ 

సూ, (ప్రల పధాదిజ చెన్న వాదీరాతల్, ౧౨ 

“అమృతత్వం చానుహో కే సుతే త్రో విశేషణా దాత్యంతే= 

> అడం సట ఏ లోయ జ | న ప ల 5 _ గం 
మాణసౌక్త్యూద్ద తిరనుద్భూతస్పర్శురూ పవ త్వా ఖ్యస్వాచ్చా స్రైద్యవ, తిఘూ తానువలబ్థిరికృర్థ 2 

ర లింగసద్భా వే చొవ్హ్వలింగ కానుమానమాహ---అమ్బైవ శాలి, 

ఇతి వంచమాధికరణమ్. 

౧-౨ వతిషే షే ధాదితి వేన్న శారీరాత్ . పూర్వదునుపో మష్యేతివ జన దూ శే 

శ్లేళస్య నిరుణజ్ఞానిన ఉతాా)ం త్యాద భా వస్సా లిక క స్తస్నాశ్రాతీ క సమాక్షానా 
న 

ద్వ న్టీవ వహి లేనాస్య సంగ తిరి త్యాహా ఆఅ మృ కేక ంచేతి. నళతామున్న నంసాపొ క ఏనంక 
— లు అ 

శ 

సూక్షవ్ ; తస్య నాడిద్వారా నిష ~~ కథా నూత శ్వస్యోపలళ్ళే 

రిళ్యర?. 
న 

అత? నూక క్ష త్వ చేవ శారీరోపముర్దేన స్వయం నోపమృద్యత ఇ! కర్ణః, 

హూక్ష తేజుసద్భావే మ వ్వ సలింగక మనుమాన మాహా --- 

న్థలదే- హీ నష ఉపలభ్యమానః కోపా అనై స్టవ సూత కేజన వీవ ధర్మ్య$, 

సల్యేవ కసిన్ దుషల క కదథా చే మృత చేపా కదనువల ట్రేరిక్క _న్వయవ వతితే కాఖ్యాం 

తద్ధర్శ త్వ as వవత్తే రిత్యర్థః 



1072 _ రత్నవ్రభాభూషిలే, శాంకర వసూ త్ర భామ్యే [అ. ఈ, 

మృత ల్యే గత్యుత్యా ఏంతో వర భావోఒభ్యువగ ఈ, తావి శీనచి 

త్కార'ేనో త్కా్రంతిమాళంక్వ ప్రతివేధతి “అశాకామయమానో 
యోఒకామో నీహ్మామ ఆ_ప్పకామ ఆత్త కామూ భనతిన తస్య ప్రా పాగా 

ఉత్కా_ మంతి బహోవ స బ్రమ వ్యేల'తి. అతః ప పర నిద్యావిష 

యాత్ ప్రతివే.థాన్న వర బ హవిదో దేవోత్ _ప్రాణానాముత్కాంతి 

ర స్తీతి శేన్నశ్యుచ్యళే. యతకళ్ళారీరాదాత్ర, నవవ ఉ త్కాాంతి పతి 

మేధః ప్రాణానాం న నద్రీరాత్ , కథమవగమ్యు తే ' న తస్తాక్సాణా 

ఉళ్కా.)మంకితి కాఖ్లాంత రే పంచమి వ, యోగాత్ . సంబంధసా 

మాన్యవిషయా హొ షష భాఖాంతరగతయా పంచమి స సంబంధ 

విశేచే, సే వ్యవస్థాప్య తే. తసాదితి చ ప్రాథాన్యాదభ్యుదయని శ్మ్రెయసాధి 

కృతో దేహీ రంబథ్యల న దేహా, “న తస్తాదుచ్చి క శమిపోర్టీవార్ 

ప్రాణా అవ్మక్రామంతి సమైవ లేన సంభవంతీత్యర్థః నృప్రాణస్వ చ 
వవసతో ఛవత్యుత్కా తిళ్టేవాదిల్యేనం ప్రై పొాచ్తే వ ప్రత్యుచ్య లే 

కారయ వం మా గం రాయా ర. 

రం నిష్కూమన్య ము _క్షీవ,కరణార్జో ఒథ శబ్బ$, అత త కామళ్వాజ్ పూర్తాని 

చాక త్యవిత్త్వ దా ప్రకానుః పొ ప్ప వవరమానంద9 అతో . నిహ్మ్బా_మక అనఖీవ్యక్తాంతర వాస 

నాక్కకకామకూన్య స్తస్తాదరావు; వ్య కృబహి పోా_ మర హీ త ఈశ్ళళో మోూోఒకావముయ 

నూన స్త స్యేకృన్వయ3. జ్ఞానిన ఉత్కాంతిర స్తీ న వేతి వంచమాపీ శ్రుతిభ్యాం సం 
జపా సిద్దాంకళంకాని రాసప్రూర్వకం ఫార్వపతయతి._.. చే త్యాదినా. జ్య కుకా 

తావత్ త స్యేతి సర్వ నామ్నా (వకృతం జ్ఞనినం వరామృుశ్య సంబంధ సామాన్య 

ముక్తంత శ్ మాధ్యందినశా ఖూ యాం తస్యాదిత్య పా దానశ్వరూవవిశే అపు ఉక గానో నికి 

తథా-చ జీవన్ ప్రాణోత్కా్రంతి వ, వలి షేధో ఛాతి న చేపోత్ తచ్చ ఖేన డేహుస్వా 

నుశ్తే; తస్తాత్ క్రైననోజఫ్యుళ్కా నదర ప్రీ నతి క్షనవై యర ర సమితి స్రార్యవక ఫలమ్, 

అస్ఫత్యుషక్కమాధిక్రరణే ముఖ్యామృళ త్వే ఉాత్కా్రంత్య భావో ఒవగతం, న 

యు క ఇత్యా కేవసంగ త్వేదమానా_ 

నావ్యవహితేనాస్య నంగ త్వెపీ మా, అత, ఫూర్వువ మే నిర్దుణబ హృవిడో=_ పి 

దృివ్మాలోక బ్బా ప్తి సీర్ధాంే లు మావ ము సుతి ఫల భేద9. నిర్దుణ బృవ్యావిద త, క్ 

విషయః ; కిం తస్యోత్కాంతిర స్త్రి న వేతి సంశయే, ఆను స్తు నిత్కా_)ంతి8,నను నాన్తు ప్ర 
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నూ, స్పష్టోహ్యే కెపామ్. ౧౩. 

5 అల ఒడ్య బ్య Van రా 
నైతద స్టే యదు క్షం పర బృహ్యూవిదోఒపి దేవోాద స్తుత /08ః 

పే 

ఉ త్కాంతి పృతిమేధస్య దేవాద్య పా దాన త్వాదిత్ యతో చేపోపాడా 

నవవోత్కా_ంతిప్రతివేధ వకేషాం సమామ్న్మాత్యాణాం స్పష్ట ఉప 

గో జభ ష్. PN క షర లా సరా 
లభ్యతే. త్రథాహ్యా భాగ ల్ని య,_త్రాయం ప్రునుపో మ్రియలే 

ఉదస్తాత్న్రాణా ఉత్కాామంత్యాహో నేతీత్య త్ర “నేత హోవాచ 

శి లీ ళా | జ అగ a గ ల ॥ 

యాక్ ఇతను త్కా_ (0తివతు.0 పరిగృహ్య న తర యవను 

అర్య = గ రక్షగా క ఇక వ 
తాం తేషు ప్రాణేషు మృతఇత్యస్యామాళం కాయామ క్రో న సమవలీ 

యంత ఇలి ప్రవిలయం ప్రాణానాం పృ తిజ్ఞూయ తత్పిద్ద యే స ఉచ్చ § 

ల గ్ గా గ = లీ భ్ లది జ చ సవర వ 

యత్యాఖాయ త్వా జాలీ మృతే శ్శలె లతిసళే బ్ద స రామృష్ట్రన్వ వక 

తస్యోత్కాంత్యవ ధే రుచ్చ కయగాదిని సమామనంతి. దేహస్య చ తాని 

స్వుర్న దేహినః, తత్సామాన్యాత్. న తస్తాత్చా,/ణా ఉ త్కా్రామంత్య 

తెవ సమవలీయంలే! ఇత్య శ్రా వ్య భేదోవచా రేణ 'దేవాపాడాననై్వై 
2 

౧౩. సిద్దాం లే తత్సార్గ కృమాహ=స్పష్టోహీ తి. అ,త్రసప్రరువశబ్ద వాచో 

జెనా ఏవా స్తావిళ్చుత్కాం తేరవథిరుశ్య తే. సశబ్దప రా మృష్ట్రస్య చ,కృతస్య పురుష 

స్యోచ్భ పయ నొదిథర కస్య జీవ త్వా యో గాదిత్యర్థః, ఉచ్చ యతి చావ్యావాయుస్రార 

ణాద్వర్థ కే, ఆధ్రాయలి ఆర్డ ) శేరీవచ్భబ్దం కరో తీళ్యర్థః. యేహాం పంచమి పాఠ స్తేషాం 

యద్యవి దేహినః ప్రాథాన్యం శస్యాపి చేవాదేహినోరభ్లేదాళ్ తస్తాదితి చేహాం వరా 

నిక య 
న్చుశ్య కద పాదాన నీవో కాంతి వృతి షేధఇతి వ్యాఖ్యేయం త త్వామాన్యాదు క్త 

ల్ ry 
ణి ca pea = 

తా0తి8 'న కస్య ప్రాణా ఉఊత్మా మంతి” ఇతి నిర్ణుణ్యబ్రహ్మవిదః శరీరాత్ ప్రాణో 

తా )౦తి వ్రతి షేధాదితి వేన్ న, శారీరాజ్జీనా దయము త్కా-/ంతె ప్రతి చేధక, న శనీ 

రాజ్. "న తస్తా తో తా ఉ కా )మంలి' ఇతి మాధ్యందినళా ఖాయాం జీవా చేవ 

ప్రాణోత్కా)ంతి పృ తి షేధస్య కృత తొష్టణ్ , అతః సాణాదినహిళేస్య జీనన్య వర 

బ్రహృవిదోఒవ్యస్తుషత్యా-,)0తిరితి పూర్వ! పకకి, 

సిద్ధాంకన్తు--- 

స న క్ష్ వర బ హావిదః చేహోదు 
ఫశ్లీషాం కాణార్తసాం శాఖాయాం స్రైకానాం వ్వావిదః 

శాంతి పతి షేధః స్పష్ట్రక హీ యతః ఉపలభ్యక్క అతన తస్య త్కా)ంతి3, 

135 
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వ 'త్మనుణస్య శ్ర తివేధో యద్యపి వారం దేహీన ఇతి వ్యా 

త్య్వాదస్వ య. దేవాపాదేనెవ సా 

దుత్కా9ం8 పాపా న దేహినః అవిచ 'చమయష్టోవా మార్గో చా 
/ లాం థి 

న్యెభ్యో శా శరీర దేశెభ్య స్త్రముత్కా_మంతం ప్రాణో నూత) 

మతి స్రాణమనూత్యా ౮-)ముంతం సర్వే ప్రాణా అనూత్కా మంతి 

త్యేవనువద్వద్వినయే స్తవ వంచవ ముత్క_ /మణం సంసారగవమునం చ దర్శ 

యిత్యా “వత్ ను కామయమానః ఇత్య్వువనంవ్భా త్యావిద్వుత్క. థాం 

“అథా కామయమాని ఇత్ వ్యవదిశ్వ విదాషంసం యది తద్విపయుఒవ్యు 

త్మాంతిమేవ పావయేదసనమంజసవవ వ్యవచదేశస్వ్యాతి. తస్తాదవి 
ర్త ల ఖీ సా 

జగ బ్బా జ వ a 0 ~ As ర య్ సన ద్వజ్యిపయే ప్రా ప్తయోన్షత్యు త్కా 9ంతో్యోర్విద్వద్విపయు. ప్రతిమెథ 

ఇ తేన మేవ వ్యాఖ్యేయం 4 వ్యప దే శార్టన కాయ. న చ బ్రహ్మవిదః 
అ జ అన న్నా రాజ బె 

సర్వగత బృ విత్త భూతన్వ పృతీణకా మకర రా ఉ త్కా/0తై' రో 

జెర గ రష 6 ను 3 5 

పద్య తే నిమిత్తాభావాత్ “అత్ర బృహసమక్ను లే ప్రతి చైవంజాతి 

రశ ఇక © స చం rf లా ॥ 
య దా శ్రుత యో గత్యుత్కాాంత్ ర ఫె హోం సరాచయంతె 

PX 

శుత్యాజస్య పాఠ మై గ్రకార్భ దితి యోజనా. ఇదానీం కాణ్వ పాఠ స్యానుగుణ్య 

మాహ-య్హాం తు షష్టీ పాఠ ఇతి. సంబంధవిశేపూ కాంకో యాం భోక్తశ్తాణా నాం 

భోనోపకరణతర్దవి శేసో2. క్రై వ “ప్రాణమయో మనోమయి ఇతి ఫూర్వశ్రు త్యుకో 

గ్రాహ్యి న శాఖాంతరద్థము పాదాన త్వం గ్రాహం బీనా 'దుత్కాిం లేర పొపాదదూ! 
టి 

వతి షేధాయోగాల్ తో ివ్యకంబంిప్తారా నామక్కా గక హారానా శ లమ 

యాం “చవత్యుష్టోవా మూర్ద్న్నో వే త్యు క్తదే మ్రుటేకౌ వ్వ గాన కోన, కథాచాయ మర్థః 

తస్య విదుపో 'భోగోవకరణాక్త, కా౭ ప్రాణాః  జేహాప వ ప్రజేశేభ్యో నోశా_మంతీతి, 

వంచ త్రాసదే క ంలినిషే మేధార్థక్వం వాక్య స్వేతి సకం చతుర శ మ్. 

/ త్వ వ లయః$ః అన్యథా అను త్కా.)౦తానాం వాణానాం కక అవస్థానే ' న 

త్రో శకేోంత్యుతాైంక్యవజే కేవా సో చ్భ సయ త్యాభథుయ త" మూ మృతళః ఇ నీలా గ్రాం స్ట్ ఛీ 

మ్యూన త్వాదిలింగం చాశ్వక కత్సామాన్యాల్ మాభందినశాఖాయామీ కస్తైనిత్య నేన 

'దేవానె నైస్టవ గ్ర, ౫ వాణం బోభ్యమ్. తస్తాద్విద్వ దేవో దేవ ప్రాణ్యో-)0ల్కివ షెధ ఇతి 
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స్కూ స ర్స లె చ. రాక. 

సృర్వతే౭విచ మువాభార తే గత్ఫు తా. ఏ౦ంతోోర భావః. “సర్వభూ 

తోతృభూతస్య సమ్యగూణా ని పళ్వతః,దెవాపి మార్లే ముహ్యుంతిహ్వూ 

పదస్య పదై షిణఃకిఇతి,నను గతిరపి బహావిదః సర్వగతబ,హ్మ వ్య భూకేస్య 

సృర్వ లోళుకః కలవై యాసక్ర్తు ముకు రాదిత్య వ మండ ఢలమభి ప్ర ప తజ 

చానుగమ్య్యూవాూతొ భో. ప్రతి పృతిశుశ్రా పాతి. న,సకరీర న స సవా 

యోగబ లేన విశిష్ట దేశ ప్రా_ప్టివూర్షకక్ళరీరోత్సక్ష ఇతి ద్రష్ట్రవ్వం, సర్వ 

భూతద్భశ్య త్యాద్యువన్యాసాత్ ,నహ్యశ రీకం గచ్చంతం సరషభూశతాని 

దృష్టుం శక్నుయుః. తథాచ తలే ఇక్రవోవసంహృతం “శంక స్తు వమూరుతా 

చ్చిమ్రాం గతం కృత్వా నృ నంతగా దా సబితా ట్ర, కో ఖావం సం స 

సరగ భగ దరి తస్తానభి"వః పరబ హా బలో గత్యుత్కాం 

తాః. గతిశ్రుతనాం తు విషయముపరిష్టో దార ఖ్యాస్యా మః. 

ప్రతి హస్టాధిక రణమ్, 

సూ. తౌని పర తథా హాహ, ౧%. 

Gee 

తాని ఫ్రన; ప్రాణళ్ బ్దోదితాసం ది యాణి భణ ని చ పక బ్రహ్లనిద 

౧౮ న్మర్భశే చ---అపి చతిస్సష్టా ర్ధం. సమ్యగాత్మ ఫా వెన భూతాని పశ్యతః 

అవదస్య 'ప్రాస్ఫృపదరహితస్య వదైషిణో దేవా అపీ మార్లే ముహ్యూంతి మార్షంన 

జానంతి తదభావాదితి స్మ ఎలియోజనా, స్త స, ్రశ్యంశరవిరో ధం శంక కలేననుగలిరకీ తిః 

సగుణవి ద్యాబ లైపో లి చరిహార తి-నశరీర శే స్యేతి. ననుతర్ణి “త యోర్డ పమాయన్న 

మృుతత్వమేతి న నీనాక్ బృహ గమయతి శ్నాది శు సనం కా గతి స్తతాహ 
లో CJ లాంటి 

గతీతి, 

ఇతి సష్టైధీకరణామ్, 

os చకా Fs గ మ ee సనగ గప ం ౧౫ తాని పల తథా హ్యోప --వూర్వల్ర, సతిని 'షేళన విద్వశ్యృలానాం 
wn టన అనాను య గాలు 

క్రీం చే 

మహాభార తే “దేవాషి మూర్తే ముహ్యంతి వ్యానదస్థ నన్హాషిణక ఇతి విదుష 

ఊళ్ళా)ంత్యభా వః స్మర్యత ఇత్యర్థః 



ప్రలయమావా, న. సా ఖలు స్వవవోరా వేమ్షు పార్టి వా ద్య్యాః కలా; 

సృథీవ్యాదిరెవ స్వప, కు కృతిరఠపియంతీతి, ద్రితరా తు నిద్వత్స్రతవ 

EX కృత్స్నం కలాజాతం వర బ్రహ్హవిదో. బైన సంవ we ద్రుత 

తస్థావదదోపః. 

వ్రత సప్తమాధిక రణము. 
క. 

ఘ్రైూణాదీనామ తై వ లయ ఊక! తముపజీవ్య స కిం తక్క_లా ప్ర కృతిమువ్భ థి న్యాదిష 

స్యాదుత పరమాత నీతి శ్రుతి ద్వయదర్శ నా తృ ౦శయ3 కార్యత తత సాకుత్స /క్పలి 

వికారలయ ఇతి న్యాయాను గృహీత మూ “గతాః కలా$ి ఇతి శ్రుత్యా పూర్వవతీమగ 

వదన్నాదా సీద్ధాంతమాహ.___ అానీతి. యథానద్యన్సము ద్రం స్రావ లీయం'తే నవమే 
వాన్య పరితస్పర్వ త్ర, (బవ భష్టురిమాః ప్రాణ శో శ్రద్దా ద్భాః పురుహిాయణా8 పురు చే 

కల్పితా3 పురుషమేవ క్లేయం ప్రాప్య లయం గక్భంతీక్యర్థః మనః స్రాణ యో శేకీకర తేన 
కలానాం దంచదశక్వక్. (వ శిష్టా ఇతి ద్వతీయాబహువచనకు_న్వస్వప్ర కృతః చృథి 
వ్యాద్యా ఇత్యర్థ$, వన్తుగశ్యు విద్వద్ద పైన న వరమాత్మ ని కలాలయే2 ల లోకద్భష్యా 

వ,తిష్టాసు ల యో క్రిరవికుద్దా, తథాదచ కలాం స కృతొమ విలయ తాభిస్సృహా 

పురు షే నిలీయంత ఇతి శ్రుతిద్వ్యయ తాత్సర్భమ్. 

ఇతి స్దమాధికరణమ్. 

నను బవాణి లయ ఇత్యు కమ్, “గతా కాలాక వంచదళ వ తిష్టైః" ఇతి 
విద్వద్విషయ శు శ తె న్రవ వృథివ్యాదివం లయ శ వణాది త్యా కనంగ ల్యేదహాహ. 

ర వ్ర ఇ ఫూ ర్వాధిక ణా క వరూవత్వాదన్య కళ్ళలం దప వనమ్, అత్ర, కిం బవావిదః 
ప్రాణానాం లయః పృథివ్యాదిషు, ఉత వరబ్ర హణ్కి కుశయె, వృథివ్యాదిష్వితి 

ఫూర్వ$ వక్ష, సీధ్ధాంత స్తు యథో కాని ప్రాణా ఖ్యేనంద్రి దియాణి వరే బవాణి 
టా 

నీయం తే, తథా స్ఫోవా--శ్రుతిః---'నీప మేవాన్య కురి దృష్టురిమాః పోడశ కలా 
పురుషాయణాః పురుషం ప్రాప్యాస్తం గచ్చంతి ఇతి, న చ ఫూర్వశుతివిరో ధఇ 
స్వోపాదాశేను వృథివ్యాదిషు ప్రలీనాః కలా? “ప్రాణాః స్వోపాదానైః నవాపర 
ల్సి బ్రవాణ్యస్త స్తం గచ్చంతీతి శ్రుతిద్వమోశాత్సర్యవ్. 
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సూ. అవిఫాగో వచనాల్. ౧౬. 
స సునరిషదుషః కలా ప్రలయః కవిత నేషూమివ సావశేఫో భవ 

కౌర హోన్స | EE t క స్ “ ఇవకేవ తా ఏన్ని రవ నష ప్రతి, తత్త స్కశయసామాన్యాచ్చ క్ష్వవ గమ 

తాప సక్షో బి పికి, అవిఖా న. కుతః, వచనాత్ . తథాపహా 

కలా పృలయముక్వ వక్తి! ఫిజ్యేతే తాసాం నామరూప పరుపు 

ఇ త్వేనం ప్రోచ్యలే స ఏహకక కలో౭ మృతోభవతీ 
తానాం చ కలానాం న విద్యానిము_ర్తే వేయు సావ 

ం గన తస్తాదవి భాగ ఏ వెతి. 

| 

వత్వష్ట్ర మాదికరణమ్. 

౧౬, అవిభాగో వచగాత్ , ఉక్తలయ ముపజీవ్య లయస్న చ్వేధా దర్శనాత్. 

సంశయ మాహా న పఫునరితి. ముక్త సిద్ధి స్తక్సిద్ధిశే శృళ్యుభయిత్ర, ఫలం అనేవే 

మూల కారకో శక్త్య్యాత్మనా స్థితః 5 పున నర్షన యోన్యేతి యావల్ , విమత; కలాలయక3 

సావశేష$ కలాలయత్యాల్ సువ వ్పవదితి వఫూర్వవత?. విమతో నిరవేపః విద్యా 

కృతత్వాల్ రజ్జ్వాం విద్యయా నర్పలయవనిప్ యుక్త ్ర సేకశ్రుత్యా సీద్ధాంతళయ తి 

బ్రవీతీతి. నామరూపే శక్ర్యాత్యకే అవి భిద్యేతే ఇత్యర్థః 

ఇత్యష్టనూధికర ఇమ్, 

సూర్యో క్షవిద్వత్కలా విషయీిక్ళృ త్యాన్యత్కించిద్విచార్యత ఇతి నీకవిహ 

యత్వసంగ క్యేదమాహా=- 

అత్ర ఫూర్వప మే మోకా సిద్ధిః, సిద్దాంలే తల్సిద్దిరితి ఫల భేద. విద్వత్యృలా 

లయ$ కినువిదుష ఇవానాలత్యంతిక8, ఉత ఆతృంతిక ఇతె సంచేహౌ, ఆనాత్యంతిక 

ఇతి వూర్వః బత 0, సిద్ధాంళస్తు---విద్వత్క_లా నాం (బ్ర బృవాణా నహాత్యంతమవిభాగ న్వ్య 

న సావేఫషోబలయ౩9. కుతః, కలానాం లయో కృ స్రంతరం“ఖిదె దేశే వాసాం నామభూపేే 

ఇతి కలానాం శక్షాళలే కనామరూపయో; పురు షే లయము-కా ఏ “సఏపోజకలాోో 

ఒవమ్బుతో భవతి ఇతి వచనాధిత్యర్థః ఆవిదుషస్తు జన్మాంతర సిద్ధ్యర్థమ్ అనాత్యంతిక 

లయో యుక్తః న విదువః ; తన్య తదభావాదితి భవః. 



హోన్దానుగృహాతేళ్న తాధికయా ౧౭. (టు) 

సు వ ష్ x స ఎ జో వ జ గ ససపరాబూా న్రాసంగికి పరవిద్యాగ తా ఎంతో సంవతి తషపర 

విదాాష వీహయా మేవ చంతామనున రయతి సమానా చాసృత్యువ 
(క్రేమావ్వద్వదవిదుషోరు త్కా_౨ న్పిరత్యు క్షం తమిడానీం సృత్యువ 
(క్రమం దర్శ్యయతి, 'తన్యోవసంహృత వా గాడిక లావస్యో చ్చి కృమిపతో 
పజ్జూనాత్తన ఓక ఆయుతినం హ్యాదయం ౫ ఏళా స్తే జొ మాత్రా స్పమ 

చ్ బం - 59 గా | _ భద దాన హృద య మె వాస్వవశ్రామలి త, (క సి శ్రుతః తద గ్ 
జ్వలన ఫూర్వి కాచము రాకిస్థానాపాదానా చో త్క్కా్రంతళ్ళూూయ లె Ces 

౧౭ కదకో గ్గ జ్వలనం=_సృ లేర్తార్ర సో క, మా నాడీ పృ వెళనియమ స్తం 

వక్తుం సూత భగ చ్యాఖ్యాద్యా ౮ *౬ధిక రణవిషయ మాప?___త నేతి, స ముమూర్తు 

స్తేజోమాత్రా ఇంద్రియాణి. తస్య స్ఫాదయస్యా గం నాడీముఖం తస్య జ్వలనంభఖావి 

ఫలన్ఫురణం చ,ద్యోళాఖ్యం చతస వేశ్య నియను శ్ర తే స్త మూర ఏమాయన్ని తి వెేశేష 
శ న! కన మళ టో అ = " నస శ్రులేశ్చ సంశయకి కము పౌసకోవ్యను పొనకవల్ రన కనచిధారేణ నిర్ణ చ్చృతి ఉత 

వ న్న లో ఇ ల ౫ జ చ జస న్ జ్య 
స్ తేయం వరవి ద్భాచింతా, ఫూర్వమాసృృత్యువ క మాధికర ణే సగుణ బు హా 

విదాం యేయము క్కా_ )ంతిః, సయమితరో శా_)ంత్యా నూర్జ" వక మవర్యంకం 
సమేత్ఫుక్షమ్. తద్వన్శార్థో హక మేఒపి సమెనాస్తు “తస్య హ్లైకస్యాగ్యం ప్రద్యోత లే 
లేన వ్రద్యో లమ అత్తా నిష్కా్రమతి చత్తుష్టో వా మూర్ణ్నో వా ఇతి వృాత్స ) 
ద్యోతనాడేః సమత్వ కవణాదిశి దృష్టాంతసంగ ల్యేదమాహ_ 

అత పూర్వవపన్నే విద్యాధికృ తాతిశయాసిద్ధి?, సిర్దాంతే కత్సిద్ధింతి ఫల భేదః, 
అత్ర, కిముపాసకోఒవ్యను పాసకవత్ యేన శేనచిధ్ల్వా రేణ నిష్కా_)మతి, ఊత 
మూర్థన్యనా జ్యెతి విశయ్యే యేన శేనచిడితి పూర్వః పః, సిర్టాంతన్తు---కదోఖో ౫ 

/ జ్వలనం తస్య లీనవృ (క వాగాడినము దాయసోక్క_మివ్యతో  జీవస్య ఓకః ఆయ 
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“తస్య పాతస్యహృదయన్నాగ్రం త్రద్యోతకే తేన పృద్యో తేనై హ 

ఆత్మా నిష్మా_ మలి చకుస్టో వా మూస్థి 1 వాం న్నే ఖో వై వా శరీర 

జేశేళ్యం బత సా కినునియ మేనై వ విద్య దవిదుపోర వతి అథా స్తీ 

కన్చిద్విదువో విశషనియమ తి విచికిత్చాయాం శు శుత్యవి శ హెదనియ 
మ వ్రత సాస్యాపాచ్ట్రే, సమా నేవి నిద(ద విద మోక్ష ప్రదయా గ గ 

వద్యోతనే తచ్చ కాశితద్యార తే చ మూర్గస్థానా దేవ విద్యాన్ని 

ప్మా_)మలి న్రనాంక రభ స్వత. కుతేక == విద్యా సామర్థ్యాత్. 

యది నిద్వానపితరవద్యతః కుతళ్చిజై హ డేళాదుత్కా “మేనై 
వొ త్కృ్బ్బృస్టం లోకం లేత త త్రానర్జి కై వ విద్యా స్నా వత్ , కశ్చపగ 

త్యనుస్త ఎత యోగాచ్చ. విదా గ వెవభూతా చ మూూన్యనాడ అపంబనా 

గతిరనుశీలయిత వ్యా విద్యావి ₹మె. షు నిహితా తామభ కస్టం 

మూర్భన్యనాడై గ పలి, అత్ర, ఫూర్వువ న క విదా క) ఆ"లెశ్ర సాని సద్ది?ః సిద్ధాంలే కల్సిద్ధి 

రితి వివేక9 వచ నాదవిభాగషదని యము ఇతి సాస్తే సీచాంగయతి ఆచపష్తఇలి. యేన yo (౮ య ఉం 

శేనచిన్తానైణ సిర్హ త స్య్యాపి బ బ్రువాలోక పై; హవా వి ద్యాజేవ అ్వన మార్దానున్య ృృతివిభేః 

శేవలాదృష్టార త్రం స్వాదళోజన్వహం స సృృ్టలేవైవ మార్దేణ నవనం యు క్రమితి 
భావః. హోర్టం (బృహ. వివ్వజ్ నానావిధా అన్యా నాడో. ఆ న్యేషామిళ కర్ణ క, నుషు 
మ్నాఖ్యా తే హృదయాన్ని ర్హ తా దక్షీణాక్నీ శాలుకంకాంక స్తకశాసీకామధ్యథి త్త 

(ష్ తనం హృదయం తస్య యదగ్చం తన్య జ్వలనం ప్వాప్తవ్య వ్యజ్ఞానరూపం సృద్బో 
నాఖ్యమ్ ఆదౌ భవతి; తేన (వద్యో లేన వ, కాశితద్వారః వి దిని దాస్టంశ్న భనలి, 

co 
తక్క ఆవిద్వాన్ గ్థానాంశ శేభో నిష్కాశమత్కి విద్వాంస్తు మూర్థస్థానా దేవ, కుతే 

విద్భ్యాసామర్థ ర్యాల్, యది విద్వానపి ఇతరవత్లా నాంక శేభ్యో నమా) వే మేజ్ నెవో 

తర్భస్టంఫలంల ఛేత. ననుస్థానాంత శే భ్యో2. ఒప్పు కా క్క. )కున్న్ను కప్పం ఫలమాప్ను యా 

దితి చేత్ , నే త్యాహ=త చృేష గ త్యనుస్త ఎతియోగాచ్చ. ళస్యా? సగుణపద్యాయా; 

శేషభూకా యా గతిః మూర్భన ృనాజీన్బతిః తస్యా అనున స్టృతిర్థాస్టనం తద్యోగా త్త 

దష భానాచ్చ. యది స్థాశాంక శేభ్యో నిమో__)నుతోఒసి విశీష్టఫః లాప్ స్యాణ్ , 

తరి విశిన్హగతి చింనవి ధానం వ్యర్థ మేవ స్వాత్, అతో డీర్భ శాంశై రంకర్యస త్కా రై 

ర్ద ధమానే వసి తేన హోస్టైన బహృణానునృహీత స్త బ్యా శమావన్నో స్స్ సన్ వమార్థన్యయైన 

భతాదధికయా నాడా నిసా మలి. తథా చ శ్రతి—' శతం చై లా శ సడ 
Qa 



1080 _ రత్నవ్రభాభూపమిలె, శాంకరబ్రహూనూత్రభామ్యే [అ. ౪. 

ప్రతిష్టిత వతి యు_క్టమ్. తస్తాద్ధ దయాలయేన బ్రహాణా నూపాన్సీ 

తనానుగృహీతస్త సదా ఫాం సమావన్నో నిద్యాక్ మూస్థన్యయైవ ధ్ర ణ్రా 

ధికయా శ శతౌదతొరి కయా ఏకళతతన్య్య్యూనా డ్యా నిహ్కా్యమతీతళళి 

రిత రే, తథాహిా హోర్షవి ద్య్వాం వకృత్య సమా మనంతి హతం చై శౌ 

చ పృాదయస్వ నాడ్వ్వస్తాసాం మూ ర్థానమభినిస్ఫ ఎదొ కౌ తయో 

మాయన్నమృతత్య్భమేతి విహ్షజ్ఞన్యా ఉత్క_)మచణే భవంతి 

వత నవమాధిక రణమ్. 

సూ. రశ్వనుసారి. రారా 
ల 

రి అహం ఆర ~ అధస్టీ హ్యావిద్యా “అథ యదిద మన్చి౯ బహవురె దహ: 

వుండరీకం వేశే సెిత్ఫుషక్షమ్య విహితా" తత్స కి కి యాయాం “అథ 
యా వతా హృదయన్య నాడ్య ఇక్యుపక కృమ్య స ప్రపంచం నాదిరళ్ళి 

సంబంధముక్తొ ర కం “అథ య తె ర్రైశదస్తాచ్చకిరాదుత్కానుత్య శై రై 

“రేవ రి శి భిరూర్ల రమా క్ర క మతి్పితి, ప్రనశొ  కృరీతయోన్ల నృ ్రమాయన్న 

మృతక్య మేతీ” త్రో త స్థాచ్చతాధికయా నా"డాన్టి నమ్మా? పల కథను 

ద్వారా బృహ్మరంధృం ప్రాప్తా సూర్యరశిఫిశేకిక్ళృతా బ్రహ్మలోక మార్దో పాసక స్యేతి 
సితమ్, 
థి 

ఇతి నవమాధికరణమ్, 

౧౮. రశ్మ గినుసారీ,  బ్రకరణళ్ ధనవ్రూర్వకము పాసకస్య రశ స్థినుసారిశ్వం 
స్టీత్యాదినా, అథ స్రారబ్ఞాంశే వీతదుక_.)నణం యథా స్వా త్తథా 

అథ తదా వృతెనేవ నాటిసంబంకైరశ్మి భిరుత్ర్యూమ తీత్యర్థః. అక, సంబంధస్య కాల 

పిషయమాహా-. ఆఅ 

యస్య నాడ్వ్యాస్తాసాం మూర్గానమభినికస్ఫృతె కా. త యోర్థ ప్రమాయన్నమృతకళ్వ మేతి 

విష్వజ్ఞ న్యా ఉక్క )మరకో భవంతి” ఇతి. 

పూర క్ల కృనాచీసంబద్ధరక్షీ నృత్రవజీవ్య కించిద్విచార్యత  ఇత్యువజీవ్యోవజీవక 
భఇెవనంగ క్యేడమా పా. 

ఆత పూరగచనమే రాక్టైమ శస రళ్నిపా ప్ప స్టర్థం రి సృవయర్త కాచి 

రూర (మ్ ఆక మే ల్రి 
ధవ అస్త, ఇ || | Ee ప 
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సారీ నిష్కా్రమతీతి గమ్యులే. తర్కిమవిశేపే వైవాహని రాత్రే వా 

అ ల న ౨ రా జిల న వ్్యయ్ 

మ్రియమాణస్య రత్త వ్రైనుసారిత్వమా కోన్వీదహ న్య వే సం 

సత్యవి శేష శవ ణాదవిశే పైన తావ దృళ్ళ వ్రనుసారీతి వృతిజ్ఞాయ తే. 

సూ. నిశి నేతి వెన్న సంబంధ స్య 

యావ ద్రేహ భావి త్వాద్దర్బ్సుయల చ. ౧౯ 
(0 క 9 

అ_స్థ్రహాని నాడిర శ్మిసం బంధవబత్యహని మృతస్య స్యా ద్రళ్యను 

సారిత్యం రాత్రే ళు మ తస్య న స్వాత్, నాడీరశి సంబంధవిచ్చేడాదితి 

చేన్న, నాడీరశి సంబంధనస్య యావ చ్చేవా భావిత్యాత్ , యానదేవాభా 

వీ హి నీశాకిరణసంవర్క_ 8. దన్న్మయతి వైతమస్థం శ్రుతిః “అముష్త్షాదాని 

త్యాత్స) కాయంతే తా ఆసు నాడీషు స్పా ఆభ్యో నాడీభ్యః రల 

యంచతే లేఒముష్మిన్నా ది త్యేసృప్తాఇతి. నిదాఘసమయి చ నిశాస్యపి 

ణానువృ_త్రికపలభ్యలె, వతొపాదికాళ్యదర్శనాతి . సోకానువృ సే 

ఏశేమా శృవణార్షా తే, రశ్శ్ళగభావాచ్చ సంశయమాహ---తత్కి.మితి. స్రూరోష క్షనాజీ 

సంబద్ధర క్షీ నాము త్రోవబీవ్య త్వాల్ సంగతిః. వూర్వవమే. రాశ్రై మృళసృ రళ్ళిప్రా 
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వ్యర్థం సూర్యోదయ. ప, లీకా=_ స్త్రీ, సీ్ధాం లే నాస్తీతి మళ్వా సిర్టాంతం. ప్రతిళా 

నీ బే__అవిశే షేణేలి. 

౧౯ పూర్వ వత బీజము పన్యస్థ దూషయెతి.నికీక్యాదినా. సీరా నాడ్యః, 

వ తొయంలే విస్తృత భవంతి సృష్తాస్పంబద్ధాః, శృుశనంబంధస్యరాశ్రై సే గయు క్రి 

వ్ న 2 కం tess 
మాహా==నిదాఖులి. నను తరి హేమంతాదిరా తి ప్యాహ్ల్యోపలబ్దిన్సా న్రదిత్వ తఆ సా 

స్రోశేతి, సవిశారా త్రావష్యవార్ద ఢాలీతి ఛారణాఖి ధానం స్తోకరశ గనుస్ఫ క్ల స్ట్రభిస్రాయ 
అ. మాద ఉండలు అయ కాయల. రట. వో లర) డన 

మూర్లన్య నా'డ్యా నిర్హకస్య రశ సంబంధః శూయే, తత్ర కిం గళ్ళ స్థనుసాగిశ్వమ్ 

అహని మృత స్త్ర్యైవ ఉత రాశ్రావపీతి సంబేహే అసాన్యేవేతి ఫూర్వు వతం, 

సీద్రాంళన్న---ఆవాని రాత, వా మృతః రశ ్టనుసారీ నవతీతి, 
థా WU దర 

ఫూర్వవతబీజమువన్యన్య దూవయతి.._ 

ఆవాని సూర్యరశ్లి, నాడీనంబంధస్య నత గణన మృతో రశ న్చీనుసారీ 

భవతి. నిశి తు న శదనశత్రాదిలి చేత్, న; నాడరశి సంబంధస్య యావ చ్టేహ భావి 
౧ ( వార ఈ ఆ! ర్ం 

లె గల్. దర్శయతి చ గులక. అముష్తా దాది త్యాత్స) ౩ యంతే తా ఆను గాడిన 
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1082 రత్న ప్రభాభూషిలే శాంకర బ్రహూనూతశ్రభామ్యే [అ. ౪ 

దుర ర్ల య్సతగ్షమృత్యంతవరజ నీషు వై రేష్వివ దుర్ది నేషు. “అహౌరేనైత 

దాత విదథాతోతి వైతదేన దర్శయతి. యదిచ రాత్రౌ ప్రే య తో 
వినైవరళ క నుసాకేణోర్ల ( ges, క ముత రథ క ఫ్రిను నా రానర్థక్యం భవేత్ 

-హ్యాతద్వకిష్యాధి యే యో దివా వ్రైతిస రళ్మీన వేష్యోర్థ ses 
మతే యస్తు రాత్ర సోన పేమ్యె వేతి. అభ తు విద్యానపి రా శ్రి 

ప్రాయణాపకాభమా కే తెణ నోర్ల ర్భ ఆ క్కమేత సొశీకఫలా విద్యేతి అ ప్ర అప 
వృ త్రిరేవ తస్యాం స్యాత్ నృత కాలానియమార్ అళఖాపే 
రాత్రాన్రవరతో=వా రాగ వుమిోా మేత అవా రాగ మే= ప్య సక దాచి చి 

సంబం థానర్హ ౦ ₹రిరం స్యాత్. వావకాదిస ౦వర్కా_త్ , 'సయావల్ 

టీ వ్యేన్మ నస్తావ దాదిత్వం గచ్చతొతి శ్పుతిరనుదీమూం దర్శయతి. తస్తా 
నవే ఖై వదం రా త్రిందినం ర 5 నుసారిత్వమ్. 

లి దళ మాధికరణమ్, 

సూ, అతశ్వాయనే=పి దక్రి కె. ౨౦. 

అతవవ చోదిచూనువవ చే రపాతుకఫ లత్వాచ్చ విద్యాయా అ 

మేవేశ్యర్థః కం చ యది రాలే మృతన్య రశ్లి యాగం వినైవోర్ల ర్గ పగశిస్సా గల్, 
తదా రి శిశు, లెర్జి వాన్ఫుకవిసయమశయా సంకేచస్సా నీల్, ఊర గ్గ ్టగశ్యథాజే చ 
విద్యాయామ వ, వృ శ్తిస్సా ఏల్, నచ, తీత యోర్ష ర్ల ్వగతిరితి వాచ్యం రశ్తు దయాల్ 
ప్రాగ్టేవా నాదాహే. ఆదిత్య వ ప్రరీకువైరార్థ్యాహాలొద వ్ర తీవ శ్రుతినిరో ధాచ్చ. తస్తా 
“దా కదాచిల్ మృతన్య రక్తి శిప్రాష్యా ముటితి బవాలోక్ళపా ప్టిరితి, 

ఇతి దశమాధికరణమ్. 
౨౦, వవం దక్షీశణాయ నే మృతో విద్వాక  విద్యాఫలమాప్నోతి. న వేతి 

వ్యాయా నిశ్యవత్సలశ్రు తేరు త్త త్రరాయణ ప్రాశ స్త సిశాస్త్రాచ్చ సంజేహే ఫూర్యో.క్ష 
హీతూన తిది శ లి. అతశ్వాయ శే2_వి దక ఫూర్వవత మాశంక్యావనుదతి. ఊత్త 

సృ పః అభ్యో శాడీభ్యః (వ, తాయంలే "లేఒజముషీ షి న్నాదిల్యే సృష్తాఃి ఇలి తస్గా 
న్నిశ్యప్ మృతో రశ శ స్రనుసారీతి సిద్ధము, 

ఉక్షన్యాయమన్యత్రాతిదిశశి_ 

అస్యాతిదేశళ త్యాన్న పృథకృంగత్య]పేకూ. అత ఫూర్వవనే దక్షీణాయశే 
UW 
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అనీయత కాలత్యాచ్చ మృతోర్షతీణాయ నేవి మ్రియమాణో 

విదా కా ప్రాప్నో లేన విద్యాఫలమి. ఉ_త్త రాయణమరణనస్రాళ స్త్వ 

9 A న ౬౭ ష్ 3 ( అ అబా బలో 
చని ర్భిహ్మస్య చ ప్రశచమాదర్శనాత్ ఆపూర్యమాణవమా ద్యాక 

షడుదశ్లేతి మాసానితి చ శ్రులెరపెషుతవ్యము త్తరాయణమితీ 
జ Fz rE వ + మామాళంకామనెన  నూూపత్రణాపనుదతి. స్రైః సప నీద్ధిరవిద్వ 

ద్విషయా. ఫప్మస్వ తూ తరాయణ ప తిపొలనమాణచారపరిపాల 
హా ఆ @ | 

థి me 

౬ 
విశేష; సృ తావనావృత్తయే నియత్క కథం రాత్రౌ దతీళాయ నే 

వావ యాత్ ఒనావృ లిం యాయాగదితి ఆ 
% —_2 

సూ, యోగినః పృతిచ సర్యలే స్తే చైలె, ౧, 

యోగినః యుత బాయ మహారాొదికా లవినిరెరాగో=.నాన్భ 

(4 

రాయే త్యాదినా. ఆళజ్జా నాము త్తరాయిత్మోదై వాన్యరణం వేల్ దృశ స్తమిత్యఖిళ్డాఖి 

వదనరూ పాచారపరిపాలనార్గం ఫీవ స్వ వ, తీకాయాం షడుదశ్తేతిమాసానితి శ్రుతి 
థి - జ WU ప్ర 

స్తూ శ్రరాయణ దేవతావనేతి వక్ళులే. తథాచ బేవతాయాన్సదా సత్త్వాల్ విద్యయా 

దకీణాయనకా లే ఒపి తతా ) సిరవిరు్జేతి భెవ$ స్రతిబలాల్ , కాల సప్వాథాన్యం 

శంక్య తే. ననుచేతి, 

౨౧, కా తదవారాద్యు పాసక స్యాస్తాఖిః కాలాన పేక్షోకా, సౌ ర్హయోగి నాం 

మృశస్థ ఫలాభా వాదుత్తరాయణార్థ ౦ చయత్న్న పేక, సిద్ధాంలే ేత్వసిద్దేస్తద 

నపేషేలి ఫలభేద?. కిం దక్షీణాయనే మృతో విద్వాన్ ఏ చ్వాఫలం హ్రాప్నోతీ, న 

వేతి విశయే, ఉ త్తరాయణప్రాశ స్పర్ధ ప సిద్దర్భీవృస్య కక్పృతీకాస్తరణాచ్చ న ష్రాఫ్నో 

రీతి పూర్వః సతః. సిధ్ధాంశస్తు_అశ ఏవ కాలాంకర ప తీకూనువపత్తే: విద్యాయా। 

నిళ్వవత్చ లసంబంధ శృవణాచ్చ దత్సీ ణీఒవ్చ్బయ నె మృతో విదాషన్ ఫలం హ్రాన్నో ల్యే 

వేత్యర్థః, హ్రైక స్త గ ప సిద్ధిరవిద్వద్విషయా, ఫీపస్య చ పృరీకా వరి పాలనమ్ ఆచార 
Ww) | పరి పాలనార్భమ్, పిళ్ళ ప్రృసాదలబ్ధ స్వేచ్భామరణల్ఞావ నార్థం పతి భావః, 



1084 రత్న వ, భాభూషి తే, ఇాంకరబ్రవూనూత్రభామ్యే [అ. ౪, 

త్రయే స్మర్యలే యోగసాంఖ్యే న శ్రౌత. అతో వివయశేదాత్ 
ప్రమాణవిశెపొచ్చ నాస్య స్తార్తస్య కాలవినియోగస్య శౌ కేస 
విజ్ఞా నేహ్వవతారః. నను “అగ్ని ర్థ్యో తిరహళ్ళ్నుక్ల పణ్ఞాసా ఉ_త్తరాయ 
ఇమ్స్ ధూమో రాత్రి స్తథా కృష్ణప్ప ణాసా దతుణాయని మితి చ 
శతావతి దెవయానవి తృయాణా వృత్యభిజ్ఞాయేతే స స్టృృతావ వతి 

ఉచ్యతే ' తం కాలం వమ్యూమాి తి స్ఫృతౌ కాల ప్ర తిజ్ఞాహడ్వరోథ 

మాళశం క్యాయం పరివార ఊఉ కం యదా వునః న స్మ ృ్రతావస్యగ్నా 

తు కాలాసపేషూ న సుతా వు చ్యతఇత్యవిరోధమాహ___ యోంగిన ఇతి. యోగీ దవారా 

ద్యుపాసకవవ స్థృృత్యుక్తః, కిం న స్యాదితృతఆవా---స్తాన్తే చేతి. భగవదారాధన 

బుద్ధ్యా 2నుష్టితం కర్మ యోగ; 'అన్మాళ్సిత కర్త ఫలం కార్యం కర్శకరోతి యక్క న 

సన్నా గనీ చ యోగీ పోతి స స్య్ర్ర లః ధారణా పూర్వకో=_క రృ త్వానుభవస్సాం ఖ్యం 

'ఇంద్రి, యాణీం ది (ద్రియాన్థెషు వర్తంతఇతి ఛారయి స్నితి స్మ ఎ లః, నను శ్రులిస నలో 

బృశ్నాక్థక్వమయు క కం వ వ్రత్యభిజ్ఞావిరొ ధాదితి శంక తే__.నన్యన్నిరి తి, కాలా గహి్ణం 

వ్ర శిథిన్నార్థక్వము క్ష కం యదితు శ్రా తార్థ వ వృశ్యభిజ్ఞ యా కాలశబ్దో చేవ తావర స్త వ్ల 
యాన 

నను 'యత్ర "కాలే త్వ నావృ త్తిమావ్యత్తిం వైన రోగిని, (పసృయాతాయాంతి 

న గై 5 అక శ గ్రాం క తం కాలం వకూమి ఛరతర్ష భం అగ్ని ర్లో్టతిరవాః శంక్ట? పరా సా ఉత్తరాయ ణమ్ 

త్రి స్మ ఎ్రతివిరో థాల్ కథం రాత్ర, దవీణాయ సే వా మృృశస్య అనావృ్తిః స్యాది 

త్యాశంక్యాహా--- 

యోగినః సా ర్హవిద్యో పాసకాన్ వలి ఆఅఆయమహాతాదికాలవిశేవః న ర్యే, 

స్థార్తత్వ ప, త్యాసల్తేక న క్రైలదహరాద్యుపోసకాన్న)తి. నను యోగినో దహరా 
అగ వం. ల ద్యుపాసకా వీవస సృ్రృళ్యుక్తాః కింన 'న్ఫురిక్యతఆవా._సాశ్తే వత బెహ్యర్ప్చణ 

» | ల జ Fj బుధ్ధ్యానుష్టీతం కర్త యోగ, అసా శ్రితః కర ఫలమ్” ఇ 'త్యాదిస్య్ర ౪ ఛారణా 

ఫూర్వకాక రృ త్వానుభావః సాంఖ్య$, “ఇంది ద్రియాణీం ద్ర యార్టేమం నర్తంత ఇతి 

థారయన్” ఇతి స సృృతేజ నవం వై లే నన సాలే వవ న శశ తథా చ 

శు తిస్టృతోోరర్హ భేదాన శ్రాతో . త్త సంర ర చేాన్న పాస్ట్ కాలనియము9* యాది ట్రశార్టవ్ర $9 
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జ్యాదెవతా వవాతివాహాక్యో గృహ్యుంలె తదా న కశ్చిది(రో భ 

బత్తి. 

ఇతే కాదశాధికరణమ్. 

రితి శ్రిమచ్చారీరక వి మాంసాభా మే శ్రిమచ్చంకర 

వో రె > జ్ భ గవ త్చాదకృత చతుర్థా థ్యాయస్య 

ది్భితియః పాదః. 

రామును యాలో 

కార్థ స్రమే వేతి సమాధా నార్థ$, తస్యాద్వి ద్యాసామర్థా గల్ సర్వదైవ దిష్టం గకసొక్టే 

పొసకస్య ఫలస్రా ప్లిరితి సిద్ధమ్, 
ఇ ల్యేకాదశాధికరణమ్. 

ఇతి శ్రీనుళ్పరమవాంసవరి వాజ కాచార్య శ్రీగోవించానందభగవ త్ప్చొదకృృతే " 

శారీరకమోమాంసా వ్యా ఖ్యాయాం ఛాప్యుర త్న పృభాయాం. 

చకుర్ధా ధ్యాయస్య ద్వితీయ: పాద$ 

జ్జయా 'కాలశళబ్ద స్పదఖిమాని దవతాపరక$, కర్త ర్రికార్ణ గ్రమేవేత్యనవద్యమ్. తస్తాద్విద్వాన్ 

సర్వటై వ వృత; విద్యాఫలనూప్నో తీళ్యతిశో భనమ్. 

ల దద వష జో చ... 
ఇతి శీబ్బ్కహ్మన్యూత నృత" బ్రవాశశ్ర వవ, శి కాయ 0 

చ తుర్దా ధ్యాయన్య ద్వితీయః 'పొదః. 



శ్రైమదృత్న(షపభాభూషి తం 

వాంకర బు హనూ త ఛాహంమ్. 
(WY) ఛి ద 

సూ. అర్చిరాదినా తత్ప్రంథి అః. ౧. 
ఆసృత్యువ క్రమాత్ , సమానో త్కాింతిరితుర్టై క్షం సృతిస్తుళు 

త్యంత లేప్వు నెక శాశ్రూయతే, నాడీరశి సంబం ధే నై కా*“అనై శై రేవ రశ 
భిరూర్ణ ఆ కృమతి వతి. అర్చిరాదినై కా “లెఒర్చషమభిసృభవంత్యర్చి 

పోహా” రితి. “న వతం చేవయానం పంథానమావ ద్యాగ్నిలోకమా 
వదూ అణ (€ — వా రా జ గచ్చిత్యన్యా. “యదా వై పునుహో2 స్తాల్లో కాత్ టమైతీ సవాయుమా 

గచ్భల” త్యషరా. సూర్య ద్వా రేణ లే విరజాః పృయాంతీితి కావరా, 

౧.వవముత్కా_ింతిం నిరూవ్య త త్భాధ్యం మార్లం గంతవ్యం చ నిరూపయితుం 

పొదమారభ లే___ఆర్బిరాదినా తత్ప )థిలేః  వృళ్తానువాదభ్రూర్వకమా ద్యాధికరణ 
విషయం మార్చ మావా అఆస్ఫ తీ లి. విరజా$-విరజసః నిహా పాఇత్యర్థ 8. శ్రతివిప్ప తివత్యా 

సంశయ;$. ఫూర్వం యదాకదాచిన ఎెళేస్యావి ఫలపాస్తిరుకా శద్వల్ యేనశేన ల |) 
గాన్రణ గతిరితి ఫూర్వవతు, తత్రఫలం నికల్ప;$, సిద్దాం తే మార్చెక్యమితి వినక 

పొసనా శేదాల్ తచ్ళేష త్వేన ధ్యేయానాం మార్లాణాం అద్య, నీవకారాచ్చు, 

ఇక్ళముత్కాంతిం నిరూవ్య తత్సాధ్యమార్దం నిరూపయితుమిమం పాదమార 
త, పూర్వం యదాక దాచిన తస్యాపి ఫలప్రా స్తీరుక్తా; తద్వత్ యేన కేనచిన్లా 

ర్రేణ గతింతి దృష్టాంతనంగ త్యేదమధికరణమారభ లే__ 

అత్ర, ఫూర్వవ మో మార్హ వికల్పం, సీద్ధాంలే మాసెక్యమితి ఫల భేద9. ఆప్ట్ 

బ్రహలోకప్రా పిహేత" మారే శ్రుతీనాం వివ, తివత్తి:, కత్ర క్వచిల్ 'అశ్లాతె రేవ 
రళ్లి ఫిరూర్గ కమ్నాకృమ'లే” ఇతి రక్లిరూపో మార్షః శ్రూయతే; క్వచిల్ 'లేఒర్చిషమఖి 
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త శ్, సంశయః, కిం పరస్పరం భిన్నా ఏ తాస్ప తయ కం వైకె వా౭. 

న?సిశే వవ ణేతి. త శ్, ప్రా ఫం ఆ "వన్నెన్నా ఏవ టై తాస్ప తయ అతి. 

భిన్న వ్రకరణస్థిత ళ్వ్వద్భిన్నో పాసనశే ఇప జ స్వచ్చ ఆవి 'అశై తెరేష 

కి రత్యవ భారణమర్చిరాద్య సె వొయామువరు ధ్యేత, త్య రానచనం 

చ వీజ్యేత “సయావత్ తేవే ప్యేన్మ నస్తావ దాదిత్యం గచ్చతితి. తస్తా 
దన్యోన్యభిన్నా వవై వ తె వంథాన బ్రతే్టేనం ప్రా శే కృ2-ఖీదధ్ధ -ప-అట్పి 

రాదినేతి. సరో బ్రహ్ 'ప్రైవ్సుర ర్చి రాదినై వాభ్షనా నంవహాతితి సతి 

జానీమెహా . కుతూ, తత్చ్రథి తేః, వ వశత హ్యాష. మార్షస ఎ ష్టహాందిదు 

మామ్. తథాహీ వంభానగ్ని విద్యా ప్రకరణ“ మేచామిా అ అకక్యా శ్ శడ్ధాం 

సత్యము పానలే స్తితి విద్యాంతగ9ిలినా మష్యర్చిరాది కా సృృతిః క్రా్యతే, 

స్వాదేతత్ , యాసు విద్వాసు న కాచిద్దలిరుచ తై, తాస్నెషయమర్చి 

"రాదికోపతిష్ట తాం, యాసు త్యనా్వాన్వాగ తిశ్నా వ్య తే తాసు కిమిత్యర్చి 

“రాద్యాశ్ర్ శ యణముతి అగ్రొచ్య తే__భ వేదేత నం యద్యత్వంతభిన్నా 

వచి వై తాస్స్పతయస్సు కి, వవైవ ల్వేషా సృ తిన నేకవిశేవణా బవా 
ల 

లోక వ్, వతనీ క్వచిర్మేనచిద్న శ శవ చ్రేవోవలతీ. లేతి వదావూ్యూ, సర్య్భ త్తే 

చేర క్ర ప్రత్యభిజ్ఞానాదిత శేతరవి పైషణవి కే రహ్యభావోవవ పరైః. Ga 

ఛేదే2వి కా విణ దైషిక తే భవతీ తరేతరవి వేమన వసంవ*రవద్దతివి శవ 

అానామపుపసంవోరః. విద్యా ఖేదేఒవీతు గ త్వేక దేశ ప్రత్యభిజ్ఞానా 

కించ మార్హ భేదే సత్యస్థాదయం మార్దన్త్వ్వరయా ప్రావక ఇతి యుక్తం న నూన్పెక్య 

జూ ౧ ఆ] ద్ర షాక్యవల్ మాచ్జెక్టిమవిరుద్ధమి లి సిధ్ధాంత 

అ ౬ న అక్ష యతి---వవమితి. శన్య మార్హన్య ప్ప సిద్ధ త్వాది శి బా క్వర్థః. యేచుక్య విశేష శ్రుతిర 

శ్రుతగతివి ద్యావిషయేతి. మార్ష భేదం శంక లే..__స్యాచేతపితి. ఏకనై సవ మా ర్షన్య 

అనేశాన్వగ్నా బైదీని నిశేషణానీత్యుత్తే లాఘవాల్ న నూర్ల భేద పృత్యఖిక్టా నా చ్చెతి 

ఇత్యర్థః ఉ పాసనా భేదేఒప్వుసాస్య 

నంభవంతి ఇత్యర్చి రాదిరూవ:. తత్త కిం వరస్సరవిభిన్నా నీవై లే మౌర్ష 9 ఉళతానేక 

విశేషణయు క్త వీక వవేతి విశయే, ప్రకరణ భేదాల్ పరస్పరవిభిన్నా నీవేతి ఫూర్వ౩ 

వత్స 8. సీర్రాంతస్తు--సరో్య హ్ బహలోక పే చ్రుస్సరర్చిరాదినై కేన మారణ గంతు 
(3 

మర్ష లి. కోతః, తత్స) థి లే; తస్య తక్ళురాదిహార్గస్య వంచాగ్నివిద్యా ప్ప సృకరణే యే 



1088 రత్న ప్రభాభూషితే, శాంకరబ్రహూనూత్రభామ్యే [అ.6. 

ద్దంత వ్యా ఖ దాచ్చ గత్య భద వవ. తథాహీ "లే తేషు బ్ర 

లోశేచ్వు వరాః వరావతో వసంతి తన్నీక వసతి శాళ్యలీస్సృమాః సా 

యూ బ్రవాణొ జిలి ర్యానుష్టి సాం జితిం జయతి తాం వుష్టిషం 

వ్యళ్ను త తద్యవవైతం బృహాలోకం బృవాూచా్యేశానువిదంతో తి చ 

(క-%) తత్త తత్ర, తబేవైకం కులం బ్రహూలోక పా వీలతుణం 

౬లో 

CDE 
పృదర్శ లే. య లై ఏలే రే పత్యనవథారణమర్శ్చిరాద్యప్టిశ్ర య కోన 

స్యాదితి. నైష దోసః. రి పా_కివరత్యదస్య. న "హ్యాకవవ శ్లో 

రశ్తీ లృంశ్చ వా, పాపయితుమర్హ తి, అర్చిరాదీంళ్చ వాినర్హ రయితుమ్, తస 

ద బ్రశ్చినుబంధవ్ బాయమవ శార్యతభితి ద బ్రష్టవ్యమ్. త రావచనం త్వస్పి 

రాద్య "వేచూయామవపీ గంత న్యా_న్లరా "పిత యా న్ా. శక త్వ్వానో వ 

రుధ్వ లే యథా నిమేషనూ్రై, శాత్రాగమ్యుతలతి. అవిచ “ఆజై తయోః 

వథోర్న కతరేణ చ నేతి మూర్షద్య్వయ్ర ఫ్రానాం కష్టం తృతయం నన 

మాచమాణా వీతృయాణ వ్యతిరిక్ష మేక మేవ దెవయానమర్చిరాదివర్య్యా 

ణం పంథానం వ థతయతి.భూయాంనీ చార్చిరాది శ్రుత మూర్షవరా్యణ్ 

సమాధ్యర్థ గంత వై సక్యం నివృణోతి.__.తథాహీతి. వరావతో దీర్ధాయుమో హిరణ్య 

గర్భస్య, వరా దీర్ణాః సమౌస్సంవళ్ళరాక వసంతి కార్యబ్రవాణో యా జితిః సర్వత, 

జయః వ్యుష్టిర్వ్యా ప్ల! తాం లభంక ఇత్యర్గ 3. ఏవం గంతవై స్టక్ళవణ్ (వశ్యళిజ్ఞ యా 

మాన్దేక్యనిశ్చయాల్ ద్రకరణళభేదో౭ పృయోజక ఇత్యు క్షం, నం పృ త్యేవకారత్వ్వరా 

నచనయోర్ల తిమాహా య త్త్వత్యాది నా, రాత్ర, స్పస్థరశ సభ బాల్. విదుపో రశ స్ట 

మూగ పాస్తా కన్ని సార్గ వవకారో నాన్య వ్యావృ త్తే పర్ణ! యథా లౌకికమాన్డే విళంబ 

సథార్చిరాదౌా నేతి త్వరావవనోవవ త్రీరిత్యర్థ 8. మా న్టైక్యే లింగమాహా_ అవి చేతి. 

వేమే అరణ్యే శ్రద్ధా తవ ఇత్యు పాస లే లేఒర్చిషమభిసంఛవంతి ఇతి పంఛాన్న వపా 
సక స్యేవ ఇతర స్యాపి సగుణబ హో పాసక కస్య థి "త్తే శ్రుత త్వాదిశ్యర్గ 1. నచ డక 
రణభీదాొ న్రార్త భేద ఇతి వాచ్యమ్, సర్వ త్రార్చి రా బ్యేక దేళ వ వ్రత్యఖిజా నాల్ . గంతవ్య 

బ్రవలోకా భేదాచ్చు సర్వత్ర సర్వవిశేషణోవసం వో లేణ ఆ ఛేకది శేషణయు క్త వక 
వన మార్ద ఇత్యనవద్యమ్, 
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అల్పియాంని త్వన్య త్ర భూయసాం నయనం చానుగుత్వేనాల్ప్సీయ సాం 
న్యాయ్యమిత్యతో=ప్య ర్చి శాడినా తత్చ్రథి తెరిత్యు_క్షమ్. 

వతి వథమాధికరణమ్, 

స్సు నుబ్దాద నిశెషని శేషా భామ. ఎ 
"కేన పునస్పన్ని వేళవిశేవేణ గతిని కేవ ణానామితరేతరవికేషణ 

విశేస్యు భౌవ ప్రతి త దెతత్సుహృద్భ్మూత్వా ఆచార్యో గృథయతి. కస 
వతం చేవయానం పం థానమాపద్యాగ్ని లోక మాగచ్చతి స వాయులో 

కంస వరుణలోకం స ఇంద లోకం న పజావతిలోకం స బ వహాలోకీ 5 ల్ వ 
మితి కౌషితకినాం చేవయానః వంథాః వశ తె. త త్రార్చిరగ్నిలో కశబ్దౌ 

తావదే కార్ట్" జ్యలనవచన త్వాదితి నాత్ర సన్ని వేళ కృమః కశ్చిద న్నే 
ప్రవ్యక వాయు_స్త్వర్చిరాదిన రని న శ్రు ఈకతమస్మి౯ స్థానే సన్ని వేళ 

శుభమార్డ బాహు క్య లృతీయస్థానో _క్లిర్న స్యాదితి భావః. ఉర్తరమాస్దెక్యేఒప్యరి ఎ రాది 

చలి విశేష నే థో 'హేతురిత్యత ఆహా--- భూయాంసీ శి. 

ఇతి వథమాధికరణమ్. 
౨. ఊ్యకంమార్స న్ర్యైళ్య్ళ్యముపబీవ్య పూర్వ కనుమావా= వాయుమగ్షాల్ .ఆర్చిరా 

దివ్య సాదయ మనంతరబతి క్రమేణ ఏ శేషణవిశేష్యఫావ ఉచ్యతఇత్యథికరణస్య "తాత్ప 

ర్య ముక్తా నిషయమాహాస వీళమితి. అత్రాగ్ననంతరం పఠితో వాయుర్విషయ,, 
స కిమర్చి రాత కాగ్నేరనంశర ఉత సంపకృరాత్సర ఇతి పాఠాద్వమ్య్ళమాణవి శేష చ 

పూర్వం సర్వత్రార్చిరా ద్యేక దేశ వ్రత్యభిజ్ఞనా క్షా న్రైక్యమిత్యు క్ష్, తద్వదగ్న్య్య 

నంతరం వాయు పాఠ వ్ర త్యభిజ్ఞా నాల్ తత్రైవ వాయుర్ని వేశయితవ్య ఇతి దృష్టైంత 

సంగ తేద మావా. 

అత్ర వూర్వపమే పాఠక నుస్యానుసరణక్, సీగ్గాంతే తు అర్థ క్షమా క్తస్య 
బాధ ఇతి ఫలభేదకః. “స వశం 'చేవయానం వంథానమాసా ద్యాస్నిలోకమాగచ్చృతి స 

బాయులోకం న వరుణలోకం న ఇరద్భలోకం స (వ, కావతిలోకం స (బృవ్మలోకమ్. 

ఇతి కౌషీళకిను చేవయానమార్ద మామనంతి. ఛందో గానె వ మే వాధీయ తే... తేజర్ని 
పషమఖిసంభ వంత్యర్చిపో2 వారన్నా ఆభార్యమాణవతమాఫూర్యమాణవమి ద్య్యాన్న డు 

దళ్టేతి నన్. మా సేభ్యః సంవళ్ళ్సరం సంవత్సరా దాదిత్యమాది త్యాచ్చం ద్ర్హ్మమసం 
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యితవ్య్తితి, ఉచ్వ లె “తే ర్చిమనుభీసంఛవంత్యర్పిపోఒవ్నా ఆవూర్య 

మాణపత,మావూర్యమాణపమోద్య్వా౯ సడుద స్టైతిమా సాంస్తాన్నానేళ్య 

స్పంవత్సరం సంవత్స రా దాదిత్యం ౌ-డు తత్స సంవత్సరా త్స రాంచ 

మాదిత్యాద ర్యాంచం వాయుమభిసంభ వంతి, కస్తాత్ , అవి శవ వినే 

పాభ్యామ్. త థాహి “స వాయులోకి మిత్యవి * షోవదిష్టస్య వాయో; 

శుత్యంత ౭ వి శేపోపదేశో దృశ్యతే 'యదా వై పురుషో స్తూల్లో కా 

లైప్ర)కి స వాయుమాగచ్చతి తస్మై స తత్ర విజిహీలే యథా రథ 
చక్రస్య ఖం తేన స ఊర్థ ్ టమ్మాకృమతే న ఆదిత్యమాగచ్చృతి తి 
క"-ఉ)ఏతస్తాదాది క్యా దా రూ! ఫూర్వత్వద ర్శనాద్వి శే పొద బాదిత 

యోరంత రా శే వాయుర్ని పళయితవ్యం, తస్తాత్చునర గ్నాః పరత్వదర్శ 

నాడి శ హోదర్చిషోఒనంతరం వాయుర్న నివేశ్వలె. నైఫోఒన్సీ విశేష 
పతి వదామః. ననూదాహృ తా శ్రుతః “స వతం దేవయానం వం థాన 
వూాపడద్యాగ్నిలొ కమాగచ్చతి స వాయులోకం వరుణలోకి మితి. 

ఉచ్య తే. కేవలోఒత్ర పాఠః వా ర్వాపర్యేణావస్థితో నాత్ర క్ర మవచన; 

తేశ్న్చ సంశయే సిద్ధాంత మేవోవక్రము లే... ఉచ్యతఇతి. పురుష! ఉపాసకోజ౬స్తాల్లోకా 
ద్దేవోత్ వతి నిర్ణచ్భలి తన్మే స్రైాప్తాయ పురహాయ స వాయుస్హత్ర సాప్టత ని విజి 
కీ లే ఛిద్రం కరోతి, తేన వాయంద ల్తేన రథచక్ర,భిద, తు ల్యేన ద్వా శే ోర్గ వమా 
దిత్యం గచ్చ తీశి శు త్యర్థం, ఇదానీం పూర్వవత్షమావహా=కసాత్నునరి తి. పౌఠబలా 
దర్చిషోచఒనంతరో వాయురి క్యర్థ?, కౌకీతకినాం పాఠనూ త్రం నకృమవీశేషవాచీ కళ్చి 

' బోఒవ్సీ కాశ్వానాం తు రే చేళ్యూర్థ ఏఇలి.చశబ్దాభ్యాం క్రమనిశ్చయాత్ పాఠ 
దృమసనో నిద్యుతం తత్పురుపోఒమానవ$8 న వనాన్ వా గమయతి” ఇతి, 

క్క శ్రుతిద్వయే౭వ్యగ్ని రాడౌ పకితః పశ్చాత్ "షీ తకిశ్రుతెా వాయు; బఠిత39, న 
౨ వాయుః అర్చిరాత్య కా గ్నేరనంతరం నివేశయికన్యక, ఉత సంవత్స రాత్పరమితి 

విశయే, ఆ గ్నేరనంతరమితి ఫూర్వ$ వక్షః, సద్దాంతస్తు.....అస్టాత్ సంవళ్చరాదనంతరమ్ 
ఆదిత్యాదర్వాక్ వాయుమభఖిసంవిశంతి. కుతః, ఆవిశేవవిశేపా భ్యామ్, కాపీ తకిశ్రు తౌ 
వాయోః కుతళ్చి దానంతర్యమ్ అర్వాక్త్వం వా విశేషోన జ్ఞాయ లే తదా్ర-చకవదా 
భావాల్ . బృహదారణ్యకే తు “యదా వై పురుషో౭సాల్గోకాతె ఎలి స వాయుమా 

కు రి జ జగ గచ్చతి తన్నై స శృత్ర విజిహీతే యథా రథచక్రస్య ఖం లేన న ఉర్ధ వమా క్రమ తే 
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క శ్చిచ్చష్టోఒ _స్రీవదార్థోవదర్న్శనమా త్ర, తం హ్యత్ర క్రి కి యతే *నలేమేతం 

చాగచ్చల తి. ఇతన్మత్త పునర్వాయువ్ర త్తే లేన “రథచక్ర మాత్రే అ 
ఛి ద్రేణోర్ల ర్థషమాక మార్టదిత్యనూగచృతీర్యవగమ్య తే క a మః, కసా 
తూ క్ట కమని శేష వవి శషోభ్యామితి. వాజసనేయిన స్తు మానే నేభ్యో చేవ 
లో కాదాదిత్య” మితి సమామనంతి, త త్రాదిత్యానం ర ర్వాయజేవ 

లో కాదా్యాయువుభిసంభ వేయు! వాయుమభ్ఞైదితి తు ఛందోగ శు త్వ 
లి 

పక్షయో క్త కమ్. ఛాందోగ్య వాజస నేయక యో శే సై స్టకత్ర, త్ర జేషలో 

కోన విద్యతే వర సంవత్ప్చరః, తత్ర శ్రుతిద్భయ ప్ర త్వయాదు భావ 

వ్రు తతావ్ మాససంబంఛాత్ సంవత్నర; 
యా 
ట్య క్తి (6 (Cx 

ot 
ష్ 

Cf 

భాధ ఇలి సిద్ధాం తార్ధః, అస స్ప పర్చిరాదిమా శే ఛాందోగ్య సంవక్చర పాఠా ద్యాయో 

రభ్జాల్ పరత్వం, వాజిశ్రుతిస్టే తు సంవళ్చరస్యా శు శు, లే; కథమబ్దాత్సరో వాయు 
రిత్యశతఆహా---వా బేతి. తరి “జీవలోకాద్యాయుమిలే స్యూతృం స్యాడిత్ళ్యశఆవహా 

వాయుమభ్రాదితి లిషతి.నంవశ్చరస్య మాసావయవిత్వాత్ మాసానంతర్యం సంవత్స రాల్ 
ళం 

బరో దేవలోకం తళ8 పరో వాయుః వాయో॥! వర ఆదిత్య ఇతి (శతిద్వయే క్ర మో 

నిషృన్న్క, లేనేలి తృతీయా శు, త్యావా యో రాదిత్యప్రూర్వ త్వావగమాది లి, సూల్రైతు 

వాయువదం ేవలోకస్రూర్వక వోయుపరమితి స్థితమ్, 

ఇతి దిషతీయాధికరణమ్. 

స అదిక్యమాగచ్చతి ఇత్యాది త్యాదర్వా క్ష ఏం విశేషో దృశ్యతే. తాభ్యామ్ అనిశే 

విశేపాఫో నం సంవత్స రాదనంతరం వాయుర్ని వేశయితవ్యః, అగ్న నుక హార కస్త 

ఊర్ల ద్ధ వ్రశబ్దక్టు తిసిద్ధార్థ క్ర క, మేణబా ధ్యత ఇళ్యదోప;, యద్యపి బృవా దారణ్యశే మాసా 

నంతరం దేవల! హయ లే తథాని ఛాదోంగ్యశు శ్యా మాసానంతరం సంవళ్ళరో 

నివేశయికవ్యక, తన మాసావయవి ల్వన యోగ్యత్యాల్ ఆ క్రైవం శ్కోమో 

నిష్పన్న $= మా సేభ్యః సంవత్సరం సంవత్స రా చ్చేవలోకం దేవలో కా ద్యాయుం 

- ల్ రా యి టె 
వాయోరాదిత్యమ్ అది త్యాచ్చం ద మనం చంద్ర మసో విద్యుతమితి. నవం చ సూ 

వాయువదం చేవలోకోవలతీ కమితి ద,షృవ్యమ్, 
w/e 



1002 రత్న ప్రభాభూషి తె, శాంకరబ్రహ్వనూ త్రభామ్వే (ఆ. రః 

సూ, తటిత్ ఒధివరుణస్పంబంధాల్. 3, 

“ఆది త్యాచ్చం ద్ర మసం చంద్ర మనో నిద్యుతమ్' పత్వసొ 

విద్యుత ఉపరిష్ట్రాత్సవరుణలో కమిత్యయం వరుణస్సంబ ఛ్యిత. అ 

హీ సంబంధో విద్యు ద్భరుణయోః, “యదా పీ విశాలా విద్యుత 

వ్రస్తనిత నిర్జోపా జీమాతోదరేషం ప్రనృత్యంతి అథావః ప్రవతేంళ 

విద్యోతతే _స్త స్తనయతి వర్తి హ్యతి వా” 3 చ ఛ్రాహాణమ్ అపాం 

చాధిపతిర్సరుణ ప్రతి "కు తెస్త సృృృతొప్ర ద్ధి వరముణాచ్చాథం ద్ర ప్రజాన 

తాః స్థానాంత రాఖానాత్చొళ వమ చ్చాగంతుక లాడ వరుణా 
వీనామరతవవ నివెళః. వై వై శేషికస్టానాభా వార్ విద్యు చ్చాం త్యాఒర్చి 

రాదె నర్హని. 

వతి తృతీయా ధికరణమ్ 

3. వనం కౌొషీశకిఫిరగ్న సనంతరం పకితన్య వాయోః స్థానముక్హ్వా వాయ 
నంతరం పకితస్థ పరుణస్యాక్స్చిరాదిమాన్లేస్థానమాహ = తటితో' ఒ ధివరుణస్సంబం థాదితి. 

వరితో వరుణాదిమార్హ పర్వ క్వేన సంబధ్య లే నవేతి సంచేహేఒర్పపోఒవార త్యాదివంచ 

న్య్యూజఒర్చిరాదినాం [క్రమేణ మార్షవర్వతయా బద్ధ త్వా ద్వా యోరివ స్థానవిశేషృశ్సు త్య 

భా వాదలబ్ధస్థాన్ వరిహాదిర్న సంబంధ్యత ఇతి ప్రాప్తే సస్థాంతమాహ =-అదిళాస్థిలి 

అపాం విద్యు త్కార్యల్వేన సంబం భే మానమాహ_విద్భోతకబలి. వరుణస్య బారా 

విద్యుత్సంబంధా దాగంతు కా నామం లే నివేశ ఇతి న్యాయాచ్చ విద్యుదానంతర్యే సతి 
యథా వాఠమిం్శ ద, ద (వృదావ పతోః క్క కమ ఇక్యర్థ 8, 

ఇతి ర కృరీయాసికరణక్. 
me] 

ఫూర్వమగ్న ్యనంతరం శ్రుతస్య వాయో; స్టానవి శేష శ వణాదర్శిరాది మార్హ 

వన సంబంధ ఉక న తథా వరుణాడీనాం సంబంధ సంభవతి స్థానవిశేషి 

వణాదితి పృత్యు దాహరణనంగ ర్యేదమాహ.. 

శ్రే 

Ry త్ర స్రార్వవ శే న్నే వరుణా బే3 మారి వర్ణ కేన సంబం థాసిద్ధికి సిద్దాంతే తత్సిద్ది 

tt ఫల భేవప కిం కౌషితకివాక్ళే శ్రు శు త్ర నరుణాది? మార ర పర్వ కేన నంబధ్య తే న పే 

విశయే చేతి పూర్వః పమ, సిద్ధారకన్తడిక; విద్యుల్లో కాదధి ఉవపరిష్టైాణ్ వరుణ; 

సంబధ్య కే, కుత$్క, సంబంధాల్ వరుణస్యాభ్రారా విద్యుత్సంబంఛాదిత్యర్థః. “ఆగంకు 

కావామంలే నిజేశః” ఇతి న్యాయాద్విద్యుదానంత శే నలి యథా పొర మిం దవ 
ఈ 

వతోః క్రో మో దృవ్హవ్యః, బాధకాభావాదితి భావః, 



పా. 8.) ఆతీవాహి కాధికరణమ్. ౪. సూ. ఈ. 1098 

ఉర 5 ఆప సూ, ఆతీవాహీకా స్తఫ్టంగాల్ , బం 

తేష్యేవార్చిరాదిషు సంశయః, కిమేతాని మార్దచిన్నో న్యుత 
భోగభూవముయోఒథ వా నెతారో గంత్యాణామితి. తత్ర మార్లలకు 

ణఅభూతా అర్చిరాదయ ఇతి తావత్ ప్రాప్టమ్ తత్స సరూవత్యాదుప 

దేళస్య యథా హొ క విల్లో శే గ్రామం నగరం వా ప్రతిజ్రాసమా 

నోఒనుశివ్య తే గ చ్చేత_స్త్వ్రమముం గిరిం తతా న్యగోధం తతోనదీం 
స వ న . ఒం | a <p తత గ్రామం తతో నగరం వా బ్రావ్ప స్ట్ రే ఎవమిహావ్యర్చివోఒ 

హరహ్న  ఆవూర్యమాణపతుమిత్యాహ. అథవా భోగభూమయ 

ఏతా ఇతి ప్రాప్పమ్. తథాహి లోకళ బ్లేనా గ్న్యాపీనువబ థ్నాతి “అగ్ని 

లోకమాగచ్చతి” త్యాది, లోక శబ్బళ్చ ప్రాణినాం భో గాయత నేషు 

భావ్యతే 'మనుహ్యలోకః వితృలో కో దేవలోకకి ఇతి చ, తథా చ 
గ pe చేయ క A An 0 ఇ బ్రువాణం అహో రాత్తెషు ఆలి కేస్షు సజ్యంతే ల ళత్చ్చాది. తస్యా 

న్నాతివాపా కా అర్చిరాదయ,ః, అచేతన త్య్వాద వ్యే తేపామాతి వాహిక 

త్యానుపవత్తిః చేతనా హి లోశే రాజనియుక్తాః పురుషో దున్చేషు 
ఖా en © a వ్... ఈం రా నా గ్ల సతి వాహ్వోనతి వాహయంతి, ఇత్యేవం ప్రా స్వే ప్రూమః.ఎ=ఆతి 

రో నీవమర్శ్చిరాదీనాం క్రమం నిరూప్య న్వరూవంనిగావయతి_ఆతివాహికా 

న్లల్లీంగాదితి. చిన్నాని శ్రైశసామ్యాల్లోక శభ్లా న్నే శృత్వలింగాచ్చ నసంశయః, ఆద్యవత 

ద్వయం ఫూర్వవవీః అర్చిరాదయో  విద్యుదం తా జశ్చీతనా నే తారళ్చా మానవ పురు షేణ 

నేత్రా సవా పఠిక త్వాదితి సిధ్ధాంశయ తి_నీవమి త్యాది నా, యథా శుత్యమానవస్యా 
కాలాన 

పూరం యథా తడిద్వరణసంబంధాల్ తడిదనంతరం వరుణస్య సంబంధడా క్ష, 

తద్వదివా లెకికమార్డ చిన్నా సారూవ్యసంబంధాల్ అర్చిరాబేః మార్చ చీహగ్నో వదేశ 

ఇతి దృష్టాంతేసంగ త్యేదమాహ__ 

అత్ర ఫూర్వవమే ఊవదేశస్య లోకశ్టు లేర్వా ముఖ్యత్వమ్క్ సీర్టాంలే న్యాయ 
వల్ణింగస్య ముఖ్యత్వమితి ఫల భేద$. అ త్ర కిం శేఒర్పిరాదయో మార్చ చిన్నా భూశాః, 

ఉత గంత్రాణాం భోగభూమయి, ఉతావో ఆతివాహికా ఇతి వికయే అర్ని 

రాదయో వృషతనద్యాదివత్ మార్గ చిన్నాభూతాః, అథవా “అగ్నిలోకం వాయు 

లోకమ్” ఇ త్యాదిలోక శబ్దశ్రు లే; భోగభూమయ ఇతి వూర్వః వత, సిస్టాంతస్తుా 



1004 రత్న, ఛాభూషి లే, శాంకర బ్రహానూత్రభావ్యే [అ. ౪, 

వాహికానవై టే భవితుమర్హంతి కుతః, తల్లింగాత్ , తథాహి “చం వ్ర 

మసో విద్యుతం తత్పురుహోఒమానవో. బ్రహ్మ గమయంతీ తి సిద్ధ వద్ద 

నుయితృత్వుం దర్శయతి (యావద్వచనం వాచనిక మిలి న్యాయాత్ ) 

తద్వచనం తద్విషయ మేవోవటణమితి చేన్, న ప్రాప్రమానవత్వని 

నృ_త్తిమా త్రవర త్యాద్వి శెహణస్య, యద్యార్చిరొదిషు పురుపూ గముయి 

తారః ప్రాష్తావేచ మాసవ్నాస్టతో యుక్తం తన్ని వృ త్త్యర్థం పురుష 

విశేషణమమానవ ఇతి. నను లింగమాత్రమగముకం న్యాయాభా 

వాత్ . నైవ దోవ. 

సూ. ఆభ యన్యా మోహో త్తల్సె దః %, 
లా య 

యేళ"వదర్శి రాదిమూర్ష గా స్వె బహావి యూగాత్సంపీండితక రణ 

గ్రామా ఇత్యస్వతం త అర్చిరాదీనామవ్య చేతన త్యాద స్వాతం త్ర 

స్తు నేతృత్వం---నార్చిరాదీనామితి శంక లే___తద్వచనమితి. పురుషస్యామానవక్వేం 

నేతృత్వం చేత్యుభయపర ల్వే వాక్య భేదస్సా ఫదతో౭ర్చిరాదివ దై ర్నేతొర వవ మాన 

వాః (వ్రకృతాః (పృకరణబలాల్ విద్యుదనంతరం _మానవనస్య చేతు? పాపా (వృకరణ 

స్పా ప్పశేత్ళ త్వాను వాచెన అమానవళ్వ మేక మేవ ప తి పాద్యతఇతి వక్షవ్యమి త్యాహా-- 

నేతి. చేక్ళపృకరణానంగీ కాశే క్వేమానవః పురుషో గమయతీతి వాక్యం ఖిచ్యేత ఆమా 

నవత్వవళజ్ నేతృళ్వస్యావ్యప్రాపైరితి భావ8---సనేతృ త్వొనువాదలింగస్యాను గ్రాహ 

క న్యాయవరం స్తూత్తం గృవ్హోతి---నన్వితి. 

NX యద్య నేతారొఒవేత నావవార్చిరాదయ; తర్హి మార్షతద్దం త్రారభ యోరపి 

గామోహాదజ్ఞ త్యాదూర్ణ సగతిర్న స్యాదతస్ప పయం వ్రయాత్న తాన్య శ్చేశనాంత రెణ 

తర్చిరాదయ$ ఆలివాహి కా కార్య బ్రవ్యగంళ్రాణాం గమయితారః, కుళత9్క లల్లిం 

గాల్  'తత్పురుషోషమానవ$ స వీనాన్భ హ్హా గమయతి” ఇత్యమానవపురువన్య విద్యు 

ల్లోకం ప్రాప్తానుపాసకాక్ ప్రతి గమయితృళ్వ శ వణా దిత్యర్థః. యత్తు ఉవ బేశస్వార 

స్యాత్ చిహ్నాభూతా ఇతి, తన్న; లేషామర్చిరాదీనామాతివాహికన్వే. విరోథా 

భౌవాల్. యత్తు లోక శబ్దశ్రు లేః భోగభూమయ ఇటలి, తదపి న; నిలనేంది యాణా 

ముసాసకానాం భోగాయోగాల్ . అతః ఆమానవాదర్వాచీనా అక్సిరాది మాన వొ8 

అఆతివాహీకా ఇతి ఫెవ9। 



పొ. 3 ఆలివాహీ కాధికరణమ్. ౮. నూ, ౫, 1095 

మిత్భతో ఒర్చిరాద్య భిమా నిన శ్చెతనా చేవతావిశేహే ఆతీయా శ్రా, 

యాం నియుశ్రా అతి గమ్యులే. లోశేేవీ హీ మత్త మూర్తితాదయః 

సంవిండితకరణ గ్రా మాః పర ప్రయు_క్షవరానో భవంతి, అనవస్థ్రిత 

ర్వాదవ్యక్నిశాదినాం న మార్లల తీణతో(వవ శ్రి తి, న హి కార్త 

(చేతస్యాహస్పృ ఏరా పాభిసంభ వ ఉపవద్య లే. న ప పృతిపాలనమ స్ట 

త్వు_క్టం పురసాత్ . ధ్రువ త్యాత్తు దేవతాత్మ నాం నాయం చోదోపో భవతి 

అర్చిరాదిళ బ్లతావై మోమర్చిరాద్వభినూనాదువవద్య శే. “అర్చిషోఒ హో 

రి త్యాదినిన్షెళ స్వాత్ వాహిక త్వేఒవీ న విరుభ్య త. అర్చిషూ హేతునా 

హరభిసంభవంతి అవా హాతునా ఆవూరష్ణిమాణపకు మితి, తఇాచ 
కూలీ అ 9 అన యి గ్ “ద కి 7 ల కవ్రసినేష్వప్యాతియా శ్రి కేష్వేవంజాతియక ఉవబచేన్ దృశ్యతే 

గచ్చ త్వమితో బలవరాణం తతో జయసీంహం౦ తతః కృష్ణగు కృమితి. దా హా గం 
అవీచోవ క మే. ' లేఒర్చిషమభిసంఛ వంతి” త్రి సంబంధమా త్రము_క్షం 

న సంబంధ పశే న కే. కన్చాత్ , ఉపసంహారే తు స వనా౯ బ్రహ గవ 

యతి తి సంబంధ వి శెపోఒ తివావ్యా తి వాహకలత్ణ రాక్ష, లేన 

6 జగ జాకి § ~o nA సవివోషక్ష ము2_వితి న ర్య తే, సంవీండిత కరణ గ్రా మత్యాదేవ చ 

గంత్భ్యాకాం న త త్రోపభోే గసంభవః. లోక శబ్ద స్త షనుపభుంజానే 

పవి గంతృషు గవమయితుం శక్ర లె అన్వెషాం తల్లోక వానీనాం 

చేయ ఇతి లౌకికన్యాయాను గ్య హాల్ తత్చి ద్ద ర్నే తృత్వసిళ్లేరుక్త క్త లింగం న్యా యో'ేత 

మితి సూత్రార్గ 8, స్రారష్టపక్షద్భయం దూషయలి... -ఆనవస్థిత తని తది నా. అప్పరవా 

రాకీనావస్థర త్వాద్రాతా్యిడా మృశస్య వ్రతీమ నా నీతు క్షశ్వాచ్చ న మార్తచివ్నా 

త్వం భోగ్యత్వం వా, చేవతాల్వే తు అస్థిర్వనోపు నా ్రత్యర్థః, యత్తూప దేశస్వార 

స్యాచ్చివ్నాత్వం భాతీతి కశ్రావా __అధ్చిషోఒహరితి. చిన్నా క్వ నేకృశ్వనంశయాచ్చ 

వాక్ళశేషహాన్నిర్ణయ ఇ త్యాహ---అవపీవేతి, యదు కం లేకశబ్ఞాద్యోగ్య శ్వమితి త్న 

నను లింగమ్మాతృం న తేషాం నేళ్ళత్వగమకమిు న్యాయాభావాదిళ్యతఆహ 

యద్యర్చిరాద యోఒవేతనా$, తర్జి నూర కద్దంత్రాః ఉభయోరపి వ్యామో 

హాల్ అజ్ఞ జ్ఞ త్వాదూర్ణ గగతిర్న స్యాత్. అత; స్వయం గేద యక్న కూన్వశ్చేకనాంక 

చేణ శయ ఇతి లాశికన్యాయానుగ్భహీశాల్లిం గాల్ తల్సి బ్ధై$ నేతృత్వసి ద్ధేరి శ్యర్థః, 



1096 రత్న ప్ర భాభూపి త్తే శాంకర బ్రహనూ త్ర భామ్వే  [అ. ౪ 

భోగభూమిత్యాత్ . అతోఒగ్ని స్యామికంలో కం పాపో౭గ్ని నాఒతివా 

హ్య వాయు సాష్షవింక ౦ లోకం పాపా బాయు నేతి యోజయితేన్యం 

కథం పఫున' రాతివాహీకత్యవ మే. వరుణాదిషు తత్పంభ వా, ఏద్యులా 

హ్యధివరుణాదయ  ఉపటీప్తాః, విద్యుతళ్పానంతరమా బృహ 

రమానవనసై కిన వురుషస్య గమయితృత్యం శుతమిత్వత పక్ష 

పథ తి 

ను అప ప 
గలం వైద్యు తేనైవ తత స్తచ్చులః, డం 

తతో విద్యూద భిసంభ వనా దూర్గ ఏం విద్యాదనంతరవ_ర్టినైవా 

మానవేన వురుమేెణ నరుణల”. కాదిప్వతెవాహ్యమాగా (బృహూలోకం 

గచ్చంతీత్య వగంతన్యమ్ తాకా వైద్యుతాత్ పురుహోఒమానవ వత్య 

బహాలోకం గవముయలి తి తనె నైఫ్టవ గమయితృత్వ క్ర, శు లే. వరుణావ 
టా 
యస్తు తస్యై వావ, తిబంధకవ ణెన సావోయ్యాానుళ్టూ నేన వా శేనచిదను 

గ్రాహక” ఇత్యవగంతవ్యమ్ తస్తాత్ సాధూ_కృమూతివాహ కా ద్వే 

తాతానోఒర్చిరాదయ సప్తతి, 
చే 

బ్రతి చతుర్ధా ధికరణమ్. 

త్యాసహాసంపిం డిలేతి. సూ శ్రాంకరం గృహ్హ్లాలి కథం ఫునరితి. 

౬ 'అమానవోవిద్యు[ యు. గతో వె వై ద్యుత న్రేవేత్యర్థం. గ్ఫుతొ తు వైద్యుళా 
ల 

ఫ్లో కాదిత్యర్థః, శ్రుత్యా వరుణాదీవాం సళ్ళ త్వాభా చేజవ్యను్రైహకశ్వేన మా ర్షైంక 

ర్యావఇలి ఖైావ$9: 

ఇతి చతుర్థాథిక రణమ్, 

నను విద్నుల్లో కాదమాన వనై నవే నేకృశ్వ శ వణాల్ కభం వరుణా దీనాం 

నేక్ళళ్వమి త్య్వక అహా 

అమానవ8 ఫురుపో విద్యుల్లేకమాగత క వైద్యుతస్తేనె వ తత; నదుల క 

రూర్ల ఏం నీయమానా ఉపానకాః కార్య న్బవా ప్రాఘ్నవంతి, '“అమానవ$ న్ళ్ళ 

బ్రహ్మలోకం గమయ తి” ఇత్యమానవ నై సవ సవేయికృళ్వ శ శ వణాల్ , వరుణాదీ నా. 

తు అమానవోవ సర్జన "బ్వేన శేళ్ళత్వమ్, న ప్రాధా న్యేన. అతః ఆర్బిరాదయా  నేళార 

ఇత్ సిద్ధమ్. 

3 



థ్ 
స వీనాకా బహూ గమయతీ' త్వ విచికిత్స్వ ) కం కార్యుమ 

కి లో 

వరం బ్రహ గమయతి ఆహోస్యిత్. సర మంబ వికృంం ముఖ్యం 

బ "హారతి కుత స్పంళ యః, బహళ వ యోగాత్ తిశు లెళ్చ 
ఖీ లా తి దష! ౨ 

త్ త్ర కారక మొన నగుణవమవరం బహ గమయలేశనానమానవః పురుషు 
త పా వ 

బతి బాదరిరా చార స మన్యతే. క కుతః గతు వ్టైవవ్లల్స "తః. అస్య టా కార్య 

లో గంతవ్యతగ్గిముసపద్య తే ప్రజేశవత్వ్య్వాత్ , న తు పరస్మిక్ 

ణీ గంతృత్యం గంత వ్యుత్యం గతిర్వాఒవకల్పలి స ర్యగతశ్యాల్ 

తో య 

గు 
UU 

లి 
UU 

ప్రతో, గాత్ర త త్వ్వాచ్చ గంతా ణాము, 

6 నిరూవ్య గంత వ్యం చింత నులి === కార్యం బాదరిరన్య గళ్యువ 

ఘాదంవ నే 0 శ అవ్ 

౦త వ్యమితి ఫ్రైూర్వవ మె మౌార్లస్య ము కధల కార్యం ద్రైన్ఞౌా లి 

సిద్ధాంత భేగార్థ లలి మత్వా చథమం సిద్ధా ఛాంతదూవాతే క్ర కార్య మే వేతి. నర్వ 

గతస్యాపీ వ, వ టేశాంశరవిశిప్ల తే తనా కాశస్య గంతవ్యత్వం వసం బ్రవాణిస్తు చ 

క్వాన్న మన వీ గంత వ్య లేత్యర్థ ర్ 

ర ద్ర్హ్మలోశేషతి బహు వచనలోక శబ్ద థధారన_ప్తమా శు తిభిర్హంక వ్యన్య వర 

సాద్వా్ట్య డవ రికత్వాచ్చ న వరం గన్లన్యమి త్యా నావి శేషత తాష్టచ్చెలి. భర బ పహాణి 
hy —o0 

ర్ A 0 ఇత్తం గంతవ్య హా వి ఫా తుం మార్హం నిరూవ్న ఫలఖూత త్రవ్యం సిరూవయమ్ 

య 

తీతి ఫలఫలిఖావ సంగ ల్యేదమాహ-- 
3 ద 

అక స్రూర్వవ EN మార్దన్య ముక్త్యృర్ణ తొ; సిళ్టాం త భోేగార్థ సతి ఫల భేద. 

స వీనాన్ బహూ గమయతి ఇత త్ర, కిం వరం Ca గంతవ్యమ్, ఉతే కార్యం 

బ్రతి సంశయు, వరం బతి పూర్వ! వతీ౩, సిస్టాంతస్తు--- కార్య మవ బ్రా 

గంతవ్యమితి బాదరిరాచారోో మన్నే. కక్కు అస్య శార్యన్య బ్రహ్మణః పరిచ్చిన్ననృ 

గత్యువపలః గంతవ్యత_ో్టపపతేరిత్యర్థః. 

"199 న్ 



1098 రత్నప్రభాభూషిలే, శాంకర బ్రహనూ త్రభామ్యే [౪,౪ 

మైవ  గతిరిత్యవగమ్య తే, న హి బహాువచనేన విశేషణం పరనీ ౯ 

బ్రహణ్యవకల్పతే. ౩] ర్యత్వవస్థా భట 5 తైః సంభ వతి బహువచనం 

లోక శు తీరవి వి కారగోచరాయా మేవ సన్ని పళ విశిప్రాయాం భోగ 

భూమ వాంజనీ, గాణేత్వన్య త్ర దడా మావ లోక వష నమాల్, 

ఇత్యాదిషు అధికరణాధిక _రృవ్యని నేనో = వి వరసీ పి నృ్రహాణ్వనాంజ;; 

స్యాత్. తస్తాత కార్వవిషయ మే వేదం నయన్ నను కార్యువిష స 

యే౭కపి బ హాకబ్దో నోవవద్య తే సమన్ధయు పం సమ స్తస్య జగతో 
తి ఎం 

జన్నాది కారణం బ్ర హేతి సృలిస్థావితమితి, అత్రొచ్య లతే 

సూ, సామిప్యాత్తు తద పజేశః డ్, 

తు శొబ్ల ఆశంకావ్యావృ _త్హరర్థః. పర బ్ర వసా మిాప్యాదపకస్య 

బ్రహ్మణ స్తసన్నవి బ్ర బహళ బవ చ యోగో న వికద్ధ్యతే వర మేవ హీ బ్రహ 

విశద పాధిసం బంధం కచ ఒశ్చిక్వ కారథ ర ర రృనో మయ త్యాదిఫికు 
పాసనాయోదిశ్య మానమపరమితి నః. నను కార్య ప్రాప్రావనావృ్తి ల్లి 

శ వణం న ఘటతే న హి వర స్థాద్నహూ ల్ ఒన్య త్ర, త్ర కరచిన్నత్యళాం 

సంఖావయ న్స్ ;దర్శయతి చ చేవయా నేన పా పృస్థికానామనావృ గ్ లం 

ఏ లేన వృతివదృమానా ఇమం మానవమావ ర్తంతి ఇతి, తేషూమివ 
అత్ను ఒకు ( 3 త్రై న వున రావృ _త్హిర న్వ్ త యోర్య పమాయన్న మృతత్వమేలి త్రి వేన్ 

అత ల్స్ బ్రూమః య 

భోగ్యతోషవచా రాద్దాణి లోక 

న్ 

కృశుతిరిత్యర్థం, నపుంసక బృ వ్యాశశేన కారణాజవాచినా 

కార్యం లత్య తే గంకద్యక్వ నాస్ట్రయాపేకబహు వచచాద్యణేక శు, త్యన్నుగ వోయి, న 

“బ,హులోకాన్ట మయతి* ఇతి శ్రుత్ఫంత రే బహువచ నేన గంతవ్య బ్రహ్మణ! 
విశేషిత త్వాల్ , న పర స్యేతి చకారార్థః 

నను నపుంసక బ్ర హా శబ్దన్య పర్తి శ్నేవ ముఖ్య తాల్ కథం ఆర్య బ్రహ్మణి 

తద్వ నివ దేశ; కృత ఆనా 

తుళ్చద్యనిరాసార్థ ౭. పరమెవ పా బ్రహ్మ నత్యకామ త్వాదిగుణయు శ్తం 
“య్, 

oy ) ఇ కార్యం ద్రభ్లాతి కథ్యతే, తథా చ కార్య బ్ర వ్హాణః కారణ బహసామి ప్యాల్ 



1009 

కార్య బృహూలోక ప్రళయ ప్రత్యువస్థానె సతి తృక్రైనోత్సన్న 

సమ్మ గ్గ్షర్శనాస్సంత_స్హదధ్య మేణ హిరణ్యగ ర్భుణ సవోతః వరం వరి 

శుద్ధం విష్ణోః పరం వదం ప ప్రతివద్యంత ఇలత్ధం త్ మము_క్షీరనావృత్తా 

వశ్రుత్యి థా నేభ్యోఒభ్యువగంతవ్యా. న హ్యరజనై న నతివూర్వకా 

పర పా ప్పిన స్పంభ వరీత్యువపాదితమ్. 

నక సూ, సృ లెళ్ళ. ౧౧. 
రీ 

సృృతిర వ్యేతమక్టమను జానాతో బ్ర హ్వణా సహలె సే సంస్రాప్వే 

స తిసంచ నే. వరసాలేలే కృతాతానః ప్రవిశంతి పరం పది మితి, 
Wy తి 3 ఆ 
చానావృ త్తిలింగాణ్ వరన్య గంతవ్యతా, శృవుముక్త్యా లింగ స్యాన్యథా సీక్రైరితి 

భావు, ౯ ౧౦. 

అ oat మంగే దా అద్య బో క్ట త్ ౧౧. స్యృలేశ్చ. వతిసంచళో మవ్మోవ్రళయ,్క తస్తిక్. ప్రాప్తే పరస్య 

హీరణ్యగర్భస్యాం తే సమష్మిలింగ శరీరరూవవికా రావసా నే బహలోకని వాసినః కృతా 
టు క 

త్రానః శుద్ధధియ స్త త్రోత్సన్న సమ్యస్థియ$ సర్వే బృవ్మాణా ముభ్యమానేన సహ వరం 

జ స నం శే వం గ జ్ ౧ కారణే ముఖ్యస్య బ హ్వశబ్దస్య కార్య వ్యవ దేశః లక్షణయా ప్రయోగ ఇత్యర్థః. 

ముఖ్యాభె వాదితి భావః. 

నన కార్యబ్రవాప్రాప్తా కథం శేషాం న పునరావృత్తి, ఇతరథా స్రుతి 

నిరోధక; తత్త ఆహ 

కార్య బ హ్మలోకస్యాత్యయే నాశే సతి తదధ్యగెణ శల్లోకస్వామినా హిరణ్య 

అయ్య స వాన క్యూ నా ఇ wa క క్ 
గర్భేణ నవా ఆత కార్యాద్భ)హాణక కురం బ్రహ ప్రాప్నువంతి ఉక్సన్నాక సామె 

తారా విద్వాంన ఇళ్యనావృత్తిశ్టు శు త్వభిధా నాదవగం శ గ్యమిక్యర్థ క, 

“బహణా నహ లే స్వే సంస్రాస్తు వ్ర లినంచనే, వరన గం శే కృ ఆ త్థాన। 
కీ 

ఇగో టర ఇ 
వో 

వ్రవిశంతి వరం వదమ్” ఇతి స్థ ఆరవ 3 బహ్మలోకంప్రాసా? (క మెణ ము_క్టిం ప్రాపు 

నంతీత్యవగంతవ్యమిత్యర్థ 8 



1100 రత్న వ్రభాభూపి లే, కాంకర బ్రహ్మసూత్ర భా మే [అ. ౪. 

తస్థాత్కార్య బ్రహూవిషయా వవ గతి క్రుతయ ఇతి నీద్రాంతః. కం పునః 
వూరపత్ మాంళ కాయం సీద్దాంతేః ప్రలిష్థావితః కారం బాదరి 
రిత్యాదినెతి, స ఇదానీం సూర రెవోవదర్శ్య తె, 

పాశ బ్బస్య ముఖ్యమాలంబనం గెౌణమపరం ముఖ్య ౫ "ణ యోళ్ళ్చ 

సూ, దర్శనాచ్చు. ౧౩. 

“త యోర్థ మాయన్న మృతత్వ మేతితి చ గతివూర్వకమ 
మృతత్వ్యం దర్శయతి. అమృత తం చ్ వనస్మై౯ బ హాణ్యుపపద్య తే న 

కార్వే, వినాశ త్వా త్కార్య స్వ. “ఆథ య 

తీన్మ రృ స్రామితి వచనాత్ పరవివమైవ వైపూ గతిః క్రఠవ 
న పొ తత్ర ఏద్చంతర ప్రక 

తి వరన ఇవ బహణ ప కాంతతాంత్ 
న న. (క్ fe. 

మా. 

వం వృవిశంతీశి యోజనా, ఏవం సిద్ధాంత ముక్త్వా తేన నిర స్తం ఫూూర్షసతమాసా=. 

మోడ్ “అన్య త్ర భర్షాదన్య శ్రైధన్యా ల్ 

) పునరిత్యాదినా. 

౧౨. ౧ కీ. దవారని ద్యాయాం కఠవల్రిషు పర వ యం అ హి న J లహ వకరనే చ త యోర్థ్య్వమా 
ww) 

యిన్ని తి గతిర్దర్శి తా, 

ఇతం సిద్ధాంతమే ధాయ ఫూర్వవత మాహా ఎ 

నపుంసక బహూళబ్దస్య పరస్పి న్నన ముఖ్య ళాసజ్ పరమేవ బృహ గమయిత్య 

మానవ ఇతి జెమినిరాణారోగ మన్నత ఐఇత్నర౩. 

తయోర్థ న్రమాయన్నవమృుతక్వమేతి” ఇతి ముడోర్ల తిప్రూర్వకత్వదర్శనా చ్చ వర 

మేవ గమయ తీక్యర్థః, 



పా. 3.) కార్యాధికరణమ్. ౫. నూ. ౧౪. 1101 

న తస్య ప్ర వ,తిమూ స్ప వస నాను ue ఇతి చ పరనై సవ 

2 హతో ర యన్" 'నామత్య ప్ర ప్రనిద్దః. సా చేయం వెళ్ళ 
wr 

గ J బం అల్ల 

కా వోంరని హాల్ లోదవ రాజి తా వూష్పవూణ 28 

హా 
FE 

రాయ వ శిత త్ర పదేర పిచ గత్యర్థ త్యాన్గా 

త్ 
1 Ld 
Yq 0 

సాత్సర బృవ్వావిసయా గత కుతయ బ్రతి వయూాంతరమ్. తా 

౧౪. నినం బహ , గృమృతత bom No రతా క పురనిషయూగ తి 

"వ'తేన్స భొం పెళ్ళ చ, పౌప్పుయా. మికు పొసకన్య మరణ & 
గో 

కాలే కార్య ప్రా క్తినోల్ప శ్ర రేర్నువరం గంతవ్యమీలి శోంకొం నిరసన భత చ 

కార్యఇత్కి వరస పృక్ళత తాల్ యశకవదసృ వరమాశ్ష నానుక్వ ప్ర సిధ్ధ్యా యశః 
వదేనాతో క్రర్యృళ ఆతా చాహణాగామహం భవామ్మి తథా రాజ్ఞాం 'యళోవిశాం 

A Nt జా 

శ Tomy 1 పాం పనంక ల నివోయమిత ద్ర అన వే కు యశ ఇతి సార వలే స్రలింగాచ్చు పర బ్బాపున ప్ర తర స్తు శతి 

వ తిన బర బ హవిషయా తథాపి సా కథం గతిప్రూరషకా స్యాదితత ఆహా. సా వత్చి _త్రిళ్చ పర బృహ్మవిషయా తథాపి సా కథం గతిపూర్వకా స్మాదిళ్య 
త 2 వాలోశే విద్భావిహీనై రవరాజి తా ప్రార సి ద్రైవ్హాణో హీర రా ల ర్చృన్య "లేనైవ 

వ్ 
కీ 

కో వఘలా నిమితం నిర్హైశం హిరణ్మాయం వేశా కసీ తత సృతివద్య లె దాషనితి దహార 

ఇ ను లా ల, అత్తి గాలి వో నా య ల్లా 

బ్రహావిద గియాం గ తిప్రూర్నికాడే వశ్యప్రా పిరుక్తా లేన పరబ హలా ప్పి పశ్య పృతివ ల్రీళబ్ద 

సామా న్యాద్దతిపూర్వకత్వం కస్యాసద్థ్యతీత్యళ 9 కించ పదగతావితి ఛారుపాఠాజ్ 

వేళ్ళ yg తిపద్య ర్త మారా చకా శాతీల్ళాహ వచేరపీతి. ఫూర్వవతమువ 

ర్తి శ 
ఆము శారా 

'పృుజావ లి; సభాం చేశ వృవద్యే' ఇత్యయం ప్రతివత్త్యభఖినంధిః వే 



1102 రత్న ప్రభాభూషిలే శాంకర బ్రహాసూత్రభామ్యే [అ. ౪ 

త్యాదీన నాఖాసయితుం న తు ముఖ్యత్వాదయో గత్యువవ త్వ్యాద్ని 
ణా af “రి అచ జ్ 0 అకాల గ ల 

త్యాద్యఎవ దంతి వ్యాన ద్వితీయ స్తు సు వూర(వతీః. న హస 
9 . 

నముపపద్య ౮ వి ప శ్ భవంతి! తివక్ తలా 

లేస్పభాం వెళ్ళి పృతివద్వ “ఇతి తు వూ; ర్వ వాక్యవిచ్చేదేన కాెర్నేఒనీ 

వ్రైఖసం ర్న విధ్య తే.సగు 'చేఒవీచ బ్రహ్మణ సర్వాత్మ తక రనం 

కామి ఇత్యాదివదవక ల్పతే. "తస్తాదవరవీప వయా వవ 

గతిశు తయః శేచిత్పునః ఫూర్వాణి వూర్షవతునూత్రాణి భవంతి 
వూ 

ఉ తరాణి సద్దాం తనూ సూ త్రాణ ల్యెతాం వ్యవస్థామనురుధ్యమానాః పర 

విషయా నీవ తళ తః వృతిష్టావయంతి. తదనుపపన్నం, గంతవ్య 

తన వు 'యత్సర్యగతం సరాషంతరం సర్వర్మకం న 

పరం బ్రహా.ఆ కాళ వత్సర్యగతళ్చ నిత్య? య కామెదసరో యొ ద్బ)హ ప 

య ఆతి స స రాషంతరః. ఆ రై "వేదం సర్వం. యై బ్లా వదం విశ్ (మిదం 

I) శబ్దము ఖగ త్వాది ా తూ నామాభొసత్వం స్పుటయతి---నహితి, గంతవ్య త్వస్య 

లోశేషిషలిబహువ చనా దేః సంకల్పా దేవగం ధాదిదివ్యభోగశ్రు లెళ్చు పర్మబృహూణ్య 

వాన్యఖ్యార్థ్ త్యాగ ఇత్యర్థః. యద్యప్ ఎతు ఏ సత్య కామవరం ఇవావరం చ 

త్యాది "శ్రుతిను వ్ర యోగసామర్థ్యాద్భ వ్వాశబ్దఉభయ క్ర తరూఢశయా ముఖ్య 

శథావీఫూ ర్ట వరస్మిన్న వయ వార్థన్య నిరతిశయమాహా త్ర ఏస్య లా ఫెదపర బృవ్యాణ్య 

ఖ్యఇత్యంగీక్ళతమితి మంతవ్యం. యదుక్తం కఠ వల్లీ మ పృకరణబలాద్దతి$ కరనివయొతి 

త్రావా--వరేతి, యథా విద్యాసంబద్ధనుషున్నూస్తు సరం తదసంబద్ధ శాడ్యంతరకి ర్త రసం 

తథా వరవిదా స్థన్తుత్యర్థం తత్చ ఏకరణోడ.బ్యపరవి ర్యా శ వ గతికీ రనం యుజ్య లే. గతిం 

వినాపహీా వరవి ద్యా సిరలిశయపలా తస్యాం త్వవరవిద్యాఫలం గతి సాధ్యమంతర్భవరీతి 

ప్తుతిలా ఫె" దిశ్యర్థః, యదపుష్టి క్షం (వా పీనంక ల్పోజఒప్ ప పృకృళ పరవిషయ ఇతి తన్నే 

త్యాహ---వ్రజావ లేరితి. వ, జావతి వ, జా వేశ్య వేశ్య శ్రుతిఖి సక్సంసూతాక కవాశ్యేన చ 

యు 
/ 

ఓకే టై 
wr) 

సం అ 

న్ 

\ 

—_ర్ర 

| 

వక స్త 

ల 

కరణం బాధ్యం యశో౭హమితి సర్వాత్మ వం తూ పాస నార్ధమవర బృహూణ్యపే 

యంజ్యతే ఇత్యర్థః, సవతీ ముక్తా ఏ వరవత్షం దూషయలి_ శీచిదిత్యోదినా. 'నర్వగశన్య 

'ప్రాప్తిసంకల్ప! న కార్యే ఇార్యట్రహ్యవిషయకో న భవతి, అపితు పరృబ్రనానిపయక 
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వరివ్ట శ. న. వం, తవ స్వ గంతవ్శ[ తా న కడాచి 

యథా శ పృథివీస్ణవన. వృథి నిసీం కాకర ళా గచ్చతి తథ్రాఒనవన 

ల 
ల్వెఒవి శఛాలన్వు కాలాంతరవిళిష్టం చాద్ధకంస్వాత భూత మే గంతవ 

oe 
దృష్టం, తద్వద్చ్రహూణో 2౬ వీ సర న్్ కు వత త్వాత్క థంచిన్షంత వా 

స్యాదితి. న, ప్రతిషిద్ధసర్న్వవి శేష త్యాద్బ) హ్లూణః, 'నివ్క_లం నిష్మి_) 

యం శౌంతేం నిరవద్వ్వం నిరంజనమ్, అస్హూలమన ఇషహ్రస్న ముదీక్టం. 

సబావ్యాభ్యంతేరో హ్యజః. స వా వవ మవహానజ ఆలం జరోంమరో?. 
మృతో=భ యో ద్రవ! సవన సతి నేత్యాశ్తే' cc] 

న్యాయేభ్యో న దేశ కాలాదివి శేష యోగః పరమా 
శక్ర లె, యేన భూమప్ర దేశవయోః=. వస్థాన్యాయేనా 
స్యాత్ . భూవయసో స్తు స్తు ప్ర జేశావస్థాడివి కేష యోగా వద ష్ 

౬9 

ద్ర న రరర వస పాని గ్రా 4 ర రా కై షం 

లవిశిష్రా గంత పల జగ దుత్పత్త్యా యశ ॥ వాతుత్యశు తెర 

a 

సాషక కృభూతస్యాప్ బ్ర బహ్య[ా] సంసార దేళాచ్చేశాంతరేణ శతా లాజ్ కాలాంక రేణ 

విశష్టతయాగంతవ్యశస్తం = స్యాపతి భూమివయోదృష్టాం తా భ్యాం శంక ప నని్వతి. యత్నం 

విమైవ ప్రాస్తమనన్యత్వం ఆవస్థాశ దర్వతోర ఖేదాత్ స్వాత్యభూతత్వం. నను యుక్తం 
భూవయనో; DE పయోరప్ “శాంకర శాలాంక ర్ విత్తి శిష్ట ల్వేన గంతవ్యళ్వం తయో 

ర్ల ంత్ళభిన్న త్వత్ , బ్రవ్యాణన్తు గంకృభిన్నస్య కథం గంకన్యక్వం త్ర 

న క్రీతి, యా పాపా భూః సాన గంతవ్యా యచ్చ గంకప్యు 
టా 

ae! కో స్ కాంత Can వ నూ డో ప్ఫావ్హమిలి కుతః వా, ప్పస్ణి గంత వ్యతా వయసనసో౭కి కాల కశ వ్క్రీమ ం 

గంతవ్యళ్వమితి నస్తుస్థి తి; అంగీకృత్య విశిష్టభూవయసోర్షంకవ్యతాం ఇర 

చేశశాలవైశిప్ట్యాఖావాన్న కథంచిదకి గంకవ్య తేత్యావా_చేత్యాదినా,. “అనాది 

రా 
మత్సరం బయో త్యాద్యానృతిర్టృశ్యవెేేషన్య దృళి కల్పికళ్వా ఏద్ద గాక్ళనో 

శమతేతి న్యాయ 8. నగుణ మేవ ద్రైవ్యానూత శ్రా =పేశ్లయా వరం గంక స్వం, సశేషం 

తు నాస్త్యేవేతి శంకలేజగదుత్స్చ ల్తీతి, కం నిర్విశేషస్యాస త్త ఏం మాశాఖావాత్ 

చవ; “శే యదంతరా తద్బహ్మ” ఇతి వర్శనై నవ పృకృృతత్వాదితి పూార్యః బత 



1104 రత వ భాభూపి కే, శాంకర బ్రహాసూ త్రభామ్యే (ఆ. 
cw 

జః డ్ బట వారా గొ వ్. |; mn నకక_కత(ం బృహణఇతి చేత న, విశెవనిరాకరణ శు తీనామననా న 

గ్ కార సయ కమ వా లె. ఉత్ప ళా పక తీనామవి. సహూానమనున నా ్ రరతషమితి చేన్, న 

తాసా మే త్య వ తిపాదనవర తా {a మృ దాడిద్నసాం కో రః సత 
wr అ 6 లేం 

మం సకస గ షల > ల “కాదన ఇ కలి బ్రహ్మణ వ్ స సత్యత్వ కా రస్య చానృతత్యం చలి పాదయచ్చా 

సం నోతతాాదివవం భవితుముర_ తి. కసాతుు కుత్పతారది శు తీనాం 
'౮ రచి లై ల 039 క్రీ 

నరా జ వై లీ ము స కార జో ॥= 

వి శషని రాకరణ శ్రుతి సత్వం వ ప్రనరితేర పత్వ్వమిత కా సామి 

వ Py 
ఉచ్యకే, వి ఇవషనిరాక రణ శ్ తీనాం నిశాకశాండూర రణాత్ న వ్యక్త స 

fy వ a అ ల ర్యా శ దక తంనితగతంకుద తాంద కా తానం రు డాకాం కత్వనిత్యత్వళుద్ధ క్వాద్యనగతౌ సతాం భూయః కాచిదా శాండీ 
వజాయ తె పురుహార్షసమా పిబుద్దుషత్స తైః. “తత కో మూహాఃః కన్నాక 

థి దను థి! లాం నా. 
ఏక త్యమనువళ్వతు, అభయం వె జనక = విదారక న విఇైలి 

పంత వ వతగ్ హావాన న తవతికి మహగ్ సాధు నాకరవం కిమహం 

'పావమకరవ విత్యాదిశ్రు, తిభ్యః. తశైవచ విదుపూం తుష్ట్ర సినుభ వాది 

దక)నాత్ . వి వికాలాన్న చిన ఏంధ్సవవా దొాచ్చ 'మృతో స స్ప ము ఎ్రత్యుమా రా 

స లె శ త వ ఇ | 5 ] ల ష్ { న స పోతి య్ పహ నానేవ వళ్యతి] తి. అతో న విెేేవని రాక రః ణశ్రు3 

నా మన్య వదత శన మవగంతుం శక్యం, నెవముత్స తా ది శుతినా ౦ నిఠా 
శీ గ్ర వం స్టో 

ర ప తిపొదనసామో గవ న్నీ పతకం తు శసామనార్లత 
థియో దనసా థీ రి \( 5 నీథీ 

ఎవగమ్వ పు. తథాహీ “తం తచ్చుంగముతే సీతం సోమ్య నిజాని 

'దమమూలం భవిమ్యతిత్వువన్యస్యోద ర్కే. సత వవైకస్య జగన్తూ 
యా | -ే 

యా. 

[స గ్ర 

5 నాద్వు ఇత్యాహాఎి నేతి, దిగ తీయం శంక తే. ఉత్నో 
' J న్ చెం 9 

షత్వం కిం న స్యాదితాహ = కస్తాదికి 
తు బ్ర నీ 

ఫలవ్వైన సిరాళాంతత్వాల్ శేషితా. సవెేేవ శ్రుతీనా=ంశ్య 

 ధ్యవేేపనమర్పణాది ద్వారేణశేషత్వం ఫలవళ్ళన్ని భావఫలం తదంగ 

ర (9 శ గే టి ళ్ గో గ జ 
ఓ 

గ్ U x 5 ష్రదెనా, న కేవలం we షతా కింతు 

కంశితి, తత మూలశకారకో బస తత్ శుంగం జగ 
యు ద్రవ్మాకే 

త్యువ్మక, మ్య "నేన శుంగేన నలరన్విళ్ళేకుపనంహాశే ల Ea UX Q os EA గ్త్ లో 2లో డ్రా 

క్ర 
yp 

wr — వ న అధి శ a జ నావ్పెతి ెవాతుద్వ్యయమర్వాగేవాదూవ్ని, యత్తు వ్ర, 



సొ, 3.) కార్యాధికరణమ్. సూ, ౧లో, 1105 

లస్వ విజ్రైయత్యం దర్శ్మయతి. “యతో వా ప్రమానీ భూతాని జాయంతే 

యేన జాతాని జీవంతి యత్ప్రయంత్య భిసంవికోంతి తద్విజిజ్ఞానస్వ తద్భ) 
వేం fy 9 - జ 3 ప్రీతి చ. వవముత్పత్వ్వ్యూది శు, తనా మెకాళ్వావగమపర త్యాన్నా 

నెక ఫో _క్లీయోగో బృహణః అకక గంతవ్య త్యానుపప త్రిక, న తసి 

దయ ల స్నా a 39 ఉత్కా_)మంతి బ్రహాన స౯ బ్రహ్హావ్యేతోతి చ పవరస్మీకా 

హై 

| గలికల్పనాయాం చ గంతా జీవో గ౦తవ్యస్య బృహణోఒవ 

యవో విశారి వో౭ నో వా తత స్వా త్ అత్యంత తా ద్యొల్త గ్ 

నానువవ లే; యచ్యేవం తతః కిం స్యాదితి. ఉచ్యతే, య ద్వెక దేశ 

క చేఫనో నికష్షపా ప్రతా న్న వునర్భ)హ్లూగ మనముపపద ద్య్భాలే, ఏకే 

నెక దేశి 

పాగా 
Wu 

ఆ ల 6 5 ఇ 3 
బహాణ్ గతిం నివారయతి. తద షాఖ్యాతం స్పష్లోో పాష కప మిత్యే 

త్త 
Gr 

3 

Lak టీ 

DU 

శిత(క ల్సనా చ బృవాణ్యనువవన్నా నికవయవత్య ప్త వ్ సిద్ద వికార 

పతే. వ్యేతత్తుల్యం, ఏకారేణావి ని కారిణో నిత్వస్రా క్ష పతా్యత్ . నహి 

స ను త తాం ఫరితేఎజాంనతిషతె. వరితారగ చాఖభావపా సః టో ్రదాత్మే రిత్యజ్యూ త్ భా సె 
(© 9 

వొ కా రావయవప కు రోూాక్సే తద్వత। స్ట్ త్వాం బ్రహాణః సంగారగవ 

జో గ వన్ చడ 
3 yt గం నా ఇ _ ద 

ముష్యనవ కప్పము, అథాన్వవ్వ జీవో బహాణః ౮2_ణు 599 ఎమభ్యువు 

సతవివ జ యత్వము క్షం ఛాందో గ్యే.త తఖాతే ల్లిరీయనేడాపి జగజ్జన్థాద్యను వా దేన బ్రృవ్మాణ 

నివ Ee యళ తపం దర్శితం, అత; సృష్టి శ్రుతీనాం శ్రు ను _తెఫ్టవ, నిర్విశేషధీశేష తా భాతీక్యర్థః, 

వ్వం బవ్యణో నిర్షేవత్వాల్ న గంత; వ తే్ ఫలిశతమాపా ---నివమిి, న్పష్టని షే 

ఛాచ్చ వరన్య న గంతవ్య తే త్యాహ.కక స్పేతి. నీవం గంఠవ్యాలోచనయా. గతిం 

నిరస్య గంత్రాలోచనయావీ . నిరన్య తీగ లికల్ప నాయాం 'వేత్వాదినా. భదా భే చేన 

జ కల్చావత్యంత ఇ చేన కృతీయః కల్ప. నన్వత్యంతాభేవకల్ప3 కిమితి నోక్తస్త 

తానా అత్యం తతి, కల్ప శృయే కిం దూషణమిలి పృచ్చ తి యజ్యేవమితి, కల్ప 

ద్వయే౭ఒపీ దోఘోంకరమావా వి కారావయవపవ్యో గతి. వికారావయవరూపజీ ప 

న్నీ 9 రతా కీవానాొం౦ నత్యాగతి న స్యా లం, నహృచలాతిస్థూల పాహి డా 
టె 

వ్ 

విని స్వస్న బ్ర 

న్ 
ట్ ది 

ఇస్టయోర్తం ంయ్వూక మాపై గా 

పాధిఖీర్ణ క్యాగతివి భ్రమ ఇతిభొవ$, కృతీయకల్పమకూద్య + వికల్ప స దూషయలి-- 

అభేళ్యాదినా. అ భేదశ్రుతివిరోధరూపో దోషో మను నా స్తీతి భేదా భేదవాద్యాహ-ా 

యవయోశ్ళ్చలనమ స్తీకృర్థక, అసాక కం త్వజ్ఞానాళ్ కల్సితో 

రణా చ్వేశ సా ప్రీనంకల్పక పరనిషయ ఇతి; తన్న; “వ్రజావశేః సభాం జేళ్ళ ప్రవద్భే 
139 



1106 రత్న, భాభూషి తే శాంకర 

వరిమూణో వా భవితుమర్త్హలి. వ్యాపి లే గమనానువవ త్తి మధ్యమ 

వరివూణ లే చానిత్యత్వ పృసంగః. అణు కేపి కృత్న్నళరీన వేదనానువ 

వత్తి. ప్రతిషి బె చాణుత్వమధ్యమవంమాణ ల్వె వి స్టరేణ పురస్తాత్, 

పరస్తాచ్చాన్య కేఏ జీవస్వ 'త్ర త్ర (మసి త్యాదిశా స్త బాధ ప్రసంగ, 

విశా రావయవవక్ష యూరపి సమానోఒయం దోపు. వికాశానవయవ 

యోూ_స్తద్యతోఒనన్య త్యాదదో ప వతి చెన్న, ముక్షా వక తాషనుపవ లః. 

సర్వేను చై కేషు పమేష, 
దా 

అతివృత్త్సే వా సషరూపవనాళ్ వ సంగ బి వర్త తాన భ్యుపగ మాత్ . 

షార్ ఆవ ర యె గ న “మ 
గను మప్రృసంగః సంసార సిత తాషనతివృ త్ర! 

UU WW 

గ ~~ డి a ద్ద Fz అగ ~ 

యత్తు నైశ్చిజ్ఞల్ప సత నిత్వనై మి త్తి కాని క రాణ్యన్యుుయం లవ్ 

వాం 5 = శ వ a ల జ వ లి నళ tae 

రై యానుత్ప త్తయే, కామ్యాాని సృలిషిద్ద నీ చ రి బాయం ఆ స్య 

లో హో అ అర చప వండ ఎ గ నాం గ కో 
ననకానవా ప్పయే, నె పతే దేవహోపభో గాని చ కర్త ణు | Fa 

sean 3 dy ర న జు న స్స న వ్ ద్ 

నైవ తీవ్యంత వత్యతోవ_రృమాన దేవాపాతా పదార్దం చేహాంతరవ్రతి 

సంథాన కారణాభాొ వాత్. సరూ పావజ్థానలయ.ణం సేలం వివావ్ 

బ,వాత్తతయైవం వృ త్తన్వ సెత్స సతతి. నదనత్, వమాణాఖెవాత్ , 
శేరి కా జ హ్ ww 

న హౌతత శాస్త) కనచితీ వతిపాదితం, మోహా్టిళ్టం సమాచ 
¥ ell D య ల లో 

రేవతి. స్వమనీషికయా కెరత_త్తర్కి.లం యస్తాత్ _ కర్మనిమి_త్లేస్సంసార 

_స్పస్తాన్నిమిక్తాభా వాన్న భవివ్యతితి. న చెత త్తర్మయితేం శోక్ళలే 

నిమి తా భా వస్యి దుర్దానతాాత . బపహారాని కర్హాణే జాత్యంతరసంచితాని 

బక రావయద యూరితి. ఖిన్నయోర భేవో ముఖ్యూ న యుకే విరో భాదితి--- నేతి. 

కించ పక్ష త్రయమష్యయు క్షం సంసారిక్షన్య తాత్త్విక జీవన్వ భవస్య నాశేతా త్హ్విక జీవ 

స్వరూపనాశపృసం గాత్ . న చాస్మాఫిరివ త్వయా (బ్రహాత్యత్వం జీవస్య తా త్తి్వకరూవ 

కుంగీకృతం యదన్య సంసపారనాశేపి న నశ్యేదిత్యూహా---సర్వేష్వితి. నను కిం బృవ్లా 

తేన, నంసారాభాొవ$ కిల మోతస్స చ కరాభావమాల్రే,ణ సేళ్ళ్యతీతి కర్మజడా నాం 

మఠ ముద్భావ్య నిరన్ఫతి---యి త్రి ప త్యాదినా. కదితి _ నీవం వృత్తం, మోమయూకు 

రిత్యస్నిన్ను గ మా నాభ వాదిత్య్వర్థః. కర్క_వీవ మానమిత్యతఆహా---నమై శ శ్తర్కయితు 

మితి, నను తవా పేక _క్తర్యమాత్రమేకసి ౯ జన న్య శేకవిరుద్దఫలా నాం కర్మణాం 
0) 

ఇతి వాక్యశ్రు తి భాం దుర్బల ప్రకరణవి స దేన వేశ్య ప్రా ప్లిసంకల్పస్య కార్య బృహ 
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ఫజానీన్టవిపా కాన క్ కన్నా జంతి స్పంఖ్ధ "వంత తవూం విషద 
పలానా | “దో చార ఫలానాం యుగపదుపభోగాసంభ వాత శకానిచిల యాః బెవస 

అవి య 1 గడ్డ నే 
ఏరి మతే కానిచిత్తు దేశ ఏ రి కకాలనిమి త్ర వ దవృతివాణ్యాసః వ్రత్యతక్కెపూమవ 
కిహ్రోనాం సాం వ్ర, లేనోవభోనోన తపణాసంభ వాక్ న యు భా వర్ణిత 

చరితస్యాపీ వ_ర్హమానదేసాపాతే దేహొంతకనిమతాభావళ్యక్నతే నికే (i అరి a ఇ స్సాె "నం ల 

తుం కర కేవస దిశ్్న 'తదవహా రమణీయచ సత చచ స్వా ర్మ శవసద్భావనద్ధిల్చీ తద్యవహ రమణయచ ణా_స్తత కృషే ణే 
య 9 జ్ సరవెలు ౯ ఎం నేల వదత, రర ఫ్ర తభ్వః స్యా దేతత్, నిత్టన్హైము_త్త కాని తెహాం Et 

కాణ్ భవివ్యంతీతి. తన్న, విరోథాభావాత్, సతి హీ వికోశే మెవ్య 
= ౪ ఈం తపక భావొ భవతి న చ జనాంతరసంచితానాం సుక్చతానాం నిత్ననై మి 

ఠా జ ౨ నీ ం వళ మా వ కూ తిర స్మి విరొథః, కంది వతొభవి శఇహమోత . దరతానాం త్యళుద్ధి 

రూపకత్యాత సత హీ విరో భే భవతు క&వణం. న తు తావతా చేవాోం 

తలనిమి తాభావనిద్ధి సుకృతనిమి_ త్తతో్యవవ త్త దుళ్చ కశ సాపరోపవ యి లీ సక న 1 

పఠానవగమాత, న చ నిత్నచె హమ్ త్రకాను నుష్థూనాత వె 

త్స లేమా శ్ర ౦ న పునః సలాంతరోక్స త్తి ప్తిరిలె వమాణమ స్తీ ఫలాంతర 

సాక వ్వనునష్పావినస్పంభ వాళ్. సృరతి హ్యొవ_స్తంబః “తద్య్వఖా ఆ 
ఫలా నిరితే ఇభాయాంగ థావనూత్ప ద్వే తె నవం ధరం చర్చమాణ 

మన్టాఅనూత్పద్యంత: వతి. నచాసతి సమ్మగ కనే సర్వాత్మనా కామ్య 
నౌ 

5 విళచ్షిదవరనం జన ననా యణాంత రా ల కేన చిత్ ద తిజాతుం శకం 
పథి జి కా ఫ్ర 

a ఉల అట ట్రై) ఆర దా వ ధా గే వ భోగా యాగ దృస్త్యవశీష్టం కర్త జన్తాంతరస్య నిమి త్తమి త్వా శంక్య త్ర 

ర్స 

మాహి కర ర, శేవషనద్భావసిద్దిశ్చెతి, సంత్వ నారబ్దఫలాని పులా పా వాని చేహాం నిత్యా 

C3 ద్యన స్టా నేన తయాన్నజనాంకర మితి శంక శే_స్యాచేకడి . పుణ్యేన పుణ్యస్య న 

నాత్ర ఆఅవిరోభాత్ అన్యథాజఒతి ప్రృసంగాల్ పావస్యాపి సకాషక నా పుణ్ను 

నాశ్వ'ర్వే "పాపం చా స్తీలి సంచితపుణ్య పా పూభ్ సం జన్గాంతరం దురం ము తవా 

వౌ శీ ఇభ ల్ సికేప 

త న్నే శ్యాదినా. (క్రియామాణని త్యాదినావి జన్మ స్వాతీ 'కర్తణా పిళ్ళ భో క క”ఇవన్ననెేప, 

శ్ర్₹, స్ట కేశ్చే తాహన చ నిస్యెతి, వృక్ళవాయనిరాసార్డె నిశా? దాన్చి 

_ శ్ సన గ నన 2 పంద రాన్ని వా వ 

ఇదా శే సత్యను వశ్చాల్, ఫలాంతరం నిష్పద్యత ఇత్యత్ర, పృృష్టైంత3. సద్య థలి. నిర్మల 

విషయక త్య్వవగమాలే్ , ఆఅత$ కార్యం బావ నంళవ్యమితి సిద్ధమ్. 



1108 రత్న, వ భాభూపి తే, శాంకర చ, హూసూ త త్ర] షే [అ. ౪: 

ఎదీ 

తథాపి నిమిత్తాభావస్య దుర్జానత్వ మేవ, నచానభ్యుపగమ్యమానె 

సునివ్ర ణా నామవి సూక్లాపరాధదర్శనాత్ , సంళ యితవ్యం తు భవతి 

జ్ఞానగ మే బృవోత్తల్వె క ర్హృత్వభో _కృత్వస్వఫావస్యాత్మనః వైవల్య 

బంశాంట.ట శక్యం _అగ్న్న్యప్ష్యవత్ . స్వభావస్యాపరివోర్య 
ఫీ 

త్యాత్ స్యాదేతత్ - క్ర ర్హృతభో క్ర సర కరస న తచ్చ్ః 
కా 

[ శ_క్ష్వవస్థానేపి శార్యవరివో రాదువ న్నో మోతు ఇతి. తచ్చ న, 

శ క పద్భ్యా కార్య వ్రసవన్యు దుర్ని వారత్యా్. అథావి స్యాత్ న 

జ 5] కః కార్యనూకభ లెఒన వ పేశ్య్యూన్యాని నిమిత్తాని అతః వశా 

కిని సా స్థితాసి నా ప రాధ్యఎతె. తచ్చ న, నిమిత్తానావపి శ నీలమ్ ఇన 

సంబం జిన నిత్వసంబద్ఞ ఆ తర్. తస్తాత కరత తషభో _క్లృక్షన్ణథభావె 

సత్యా త 5 న్యసక్యాం పిద్యాగమాష్యయాం త్ర లై వత తాయాం న కథం 

చన క పృత్యాశాజ న్ని. శు శ్రుతిళ్చ నాన్యః పంథా విద్య లెబయ 

నాయే'తి జ్ఞానాదన్వం మోడమార్దం వారయతి. సరస్తాదనన్య ర్వ2వి 

జీవస ఇ సకవ్యవవార లోవ ప్రసంగ, ప వృత్వమాదివమాణా ప్రవృ త్రరితి 

లో పు చం లో 

న్న పాకే బోథాత్ స్వవ్న న్టవవోరవ త్త తదు సుప లం శం వ 

'య త్ర హా దై. పకమివ భవతి తపతర వ్రతరం వళ్యలి త్యాదినాఒ 

ప్రబుస్థవిషయే ప్ర పృత్యతూదిన్యవవోరముక్వ్యా పునః వ్రబుద్ధవిషరు 
An A = భ్ =? తం A వాం సర 

“య త్ర్రత్వస్య సర్యమా శె వాభూ_త్సత్కైన కం వశ్యె దిత్యాదినా లేట్ 

ఆరోపి తే సతిక్యర్థ 8. తథాపి కామ్యాదికర సళత్తొానిశ్చయో నా ప్తిక్ళక లహ సంక 

యితవ్యంత్వి తి. జైనం వ్నా జేవాపూతే మోవతవవేలి నిశ్చయలాభాల్ శ్షత్స ఆ మే తలి 

రితి భవః. దృ్రహ్హ్మాభిన్నన సి జీవస్య కర్తృళత్వాదిన్వభావన్య మోకిశాప్ న యు 

త్యాహంాన చేతి, కర్హత్వాడిరావం కార్యం న న్వఖఫావ కింతు తచ్చ క్షిరితి 

శంక లే---స్యాచెతదిలి. కార్భగమ్యాయాశ్న హై 8 కార్య స్యాత్యం తెనుళ్చా చే సత్తర్వమ 

యుకం అతి శ కిస్తే S తదిషప య స్వ కార్భస్యాదృష్ట దళ కాలాడినిమి త్మన "ం 
మి —_0 €౫ జా. 

- క్ 
OA ఇల క్ శ వ 

చాత్ర నా శ క్రీద్వారా ని త్యసం బద్ద త్వ్వాత్. మూతే న న్యాదిలి గుగినారలెే త్ర నే 

ఈ్యాదినొ. సూతుపిద న్గ సర్గం జీవన్య బహాఖా ne సంసా రానుపవ ల్లిమాశం క్యా 

బ్రానాత్తదు పవ వ త్రిమసక్ఫిదు కాం స్రారయతి---- వరస్తాది త్యాదినా. (ప్రానంగికం వరి 



పొ క్ు] కా ర్వాధిక రణము, ౫. నూ. ౧౯, THO 

ఓ 
భావం దర్శయతి. తచేవం వర బృహావిదో గంత వా పవిజానపం ఫాటి 

తత్యాన్నక థంచన గ తిరువపాదయితుం ర క్యా క్ంవి మయం? ప్రునర్లల్ 
నల 

శం తయ. బ్రతి. ఉచ్చ తె, సగుణని ద్యావిష యా భవిషషంక తథాహీ 

కషచిత్సం చాగ్ని విద్యాం సక SEN గతరుచ్వ వై కషచిత ఏకం కవిచ్నాం 

కంచిదె (వాంనరవిదాషం. యశతాకి బహ వకృత్య గతికచంతే 
వైప పి dీ OT ఈ లస “కస 
“య థా పాణి బ్రహ ఖం (బ్రహ కం బైత్ “ఆధ యపజవపి ౯ 

లలో గ చారి 

ల ప క్యా sf hr <n బష హష్రైే దహరం వుండ కరికం వెన లవ తత్రాపి మామనికై పక జస్సత్య 

కామాదిఫిశ్చ గు శతెప్పగుణనై నొ 'పాన్యత్వాతి సంభ గతక న 

నచిన వద ట్ర హ్యవిషయా గతిళావ్య లె. యభఖథాగతవత్ , మ ధఃళావత; 

5 క వ్ యాద న్నా అస లోకా. న తస్ట ప్రా ప్రాణా ణా ఉత్కాా మంతి తి, బహావిదావ్నోళ పరిమి 

దిషు తు సత్యప్యాప్నో లే కరత 

సంభ మాత్ స్వరూప 

య 

ళో లస సీ 
Cl, DN ఇ గ ర ol, యి ౧ GA CK 

మి ల చే క్ = డా కవిం వి మ 
వృనిలయా పతుయా౭ఒఖిథియ లె బ్రై_ావ సుక బ్రవ మ్వెఆ తాపి 

వదనమికమయా గళతితాం ₹ టు యాం కరో 
వదితి ద్రష్ట్రవ్యమ్. అవీచ వరవివ, వ ఫ్రజట్యాయమానా ప్రర్ 

చనాయ వా స్యాదనులంలనాయ వా, తత్ర పృరోచనం తావత్ 

బహవిదో న గత్యువ్వ్వా క్రీ యే స్వసంవిద్యె నై వావగంనహిా తన 
టాలీ క్ష్ 

విద్యాసమర్చి తేన సా బ్ర్స్టిన కత న చ నిత్యసిద్ధ ని క్ష, 

= మ ~ వష AA 
ఆ చి. "వెత 

ని పద న స్యానాధ్యవ లను విజ్ఞనన్యు సత్యను చెంతన ద కాచిద 

హ్ఫళ్య్వ జరమం వ కృతముపసంహరతి త ఇవమితి, నను వరవిద్యాయామ ప్యాష్నో తి 

a వ + నో జ్జ = గే ములో ( 

వదేన గలిశ ) ) లేత్యకఆహ--- బృవ్యాని దావిప్నో రీతి. వై ఫల్యాచ్చు గలెర్ష్న వరవిష 
వాట్ 

యక్ష మిత్యాహ=జజకుప్ ల్లి ఆను చింతనవత్షం వ కా్యహారాన చ నిత్ససీ డేతి. కథిం 

(a9 

థ్ 

త 3 త్వం గలేరుక్తమి త్యాశంక్య ౦ త్యేత్యాహ---వరా పనే! కరి శై శ్చిశ్సరవిప యత్వం సశంక్య (భ్రాంత్యే 

ప్రశ్న పూర్వకం పషరాసర బ్రహ్మనిఖ్ గం వడన్న వర చ్రవ్మాణి గ కేరర్ణవక్షమా హా. కం 

శి 

వ sb 



చొర అయం వన అస దసర బ్ నా జాచి త కిం పున; పరం బ్రహ కిమవరమితి, ఉచ్యలె, య త్రా,విద్యాకృతనామ 
రా ల రా —5 న్ అలీ ద చకార సెం p శ రూ పాదివి శేష ప్రతి పీ ధేనాస్టూలాదిశ్ బ్రైర్బహ్య సదిశ్వా తే తత్పరం 

తదేవ యత్ర నామరూ పాదినిశే హౌ ణాం శకేనచిడిషశిష్ట్రము పాసనా యోప 
= సంస ౦ భె 3 అవ రిల జ ల సుల 

ది త మనోమయ; (వాణి దీరో సై రరూవ వ్రత పదిక్ బై స్థదవరం, 

వ్ స గ 5 వావరు దేర వ 4 nw a a = న్ ననే 0 సత్యద్వితయ శ్ర తిరు > విత్. 9 అవిద్యాక్ళత నామరూపో 

జక Se సా ప వ్యా జ ఒర రయం GS పాధికృతతయా, వరిహృృత ౩౫౮ శ తస్య చావ బ్రహ పాసనస్య తత్చి 

న్నిథా శ్రూయమాణం “న యది పితృలోక కామో భవతి త్యాదిజగ 

వై ళ్యర్యులవమీణం సంసారగోచరమేవ ఫలం భవత్కి అనివర్తితత్య్వాద 
విద్యాయాః. తస్య చ టేళవిెపావబద్దత్యాత్ తత్చాా వ్యర్దం గను 

ణి లి థి ఎ ం/ ఫ్రేథి 
న సః వీ చూత నః సవ ఘటాదిగమ మవిరుద్ధమ్. సర్వగత ల్యఒ తనః ఆకాళ నేవ ఘటాదిగమ 

బుడాషదుం పాఫిగవ మన పనిడిరి కష వాది ద్ర విద్యు ధిగమనే గమన ప్ప నిద్ధిరిక్య 

దిత్య త్ర, తసాత్ “కార్యం బాదరి” రితేష్యేహ. వవ సీతః వక్షః “పరం 
యష్ కీ గీ 3 ళ్ 1 mp 

౫! 
గ 

వతి వంచమాధికరణమ్ 

అర కాం “ శ్ న్ లో 
సూ, అప్రలక లంబనాన్నయటిలత బాద 

౧ 
స్థిత మేతత్. కార్వవిషయా గతిర్న పరవిషయేతి, ఇదమిదానీం 

ఇ త్యాదినా, వ్యాపీనో జీవన్య కథం గతిస్త త్రాహ, సర్వగత ల్వేఒవీతి, 

ఇతి వంచమాథికర గమ్, 

౧౫. వవం గంతవ్యం నిరూవ్వ గంకధ్రాన్నిర్థారయశి అ వ తీకాలంబనానితి, 

న ఏవై నాన్భవ్యా గమయతీ శ్యవిశేవశ్రు లే స్తళ్క ) తున్యాయా చ్చ సంళయెమాహా = 

ఇదమితి. అనియనూధికరణో తత్వనిదో అన్య త, నరో పానకానాం మార్లోవ 
౧ 

తం ఆహోరాడిగంశవనిం నిరూవు గంకగాణా డిన తాల్ ద్సత ఇత్థం ఆన్ని! బం నిరూవ్య గంకాణాం. బుద్ధిస్థ తాకాల బుద్ధిద్ధత్వ 
సంగ త్యా శాన్నిరూపయితు మిదమా వా 

అక్క పూర్వవమ్నే ఊఉ పాసకమా త సో్టి క్తరమా వ 
గి 

nen 
ద్ధి, నిద్దాంతే తు ఉథయథా 
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సుదిహ్నతే, కిం సరా వి కారాలంబనానవిశే పే ౩ వామానవః (ఏ 
పువువ ప్రావయతి. బ్రృహలోకముత కాంశ్చిటేవేత, కిం తావత్ 

సం సరే(పమామేనె పొం విద తే వరవాత్ బవ ప్రాస్తం సర్వేషామేవై పాం విదుషామన్య త్య వరస్తాత్ బృహణో గతి 
స్చా సత్ తఇా హా 'అనియముసన్ప ర్య మూ మిత్య తాని సురా నై మాం 
విదా లేలే వ్ గ ఈషా అల ద్యాంత ఆహ్యవతారి ₹ ల్యవంస్రా స్తే వ్ర కాహ. అ ప్రతీ కాలంబనా 

స. వతికాలంబనాకా వర సరా క న నిత ల లంబనా వర్ణయి తా స ర్య్యాన న్యాక్ వికా రాలంబనాన్న 

ఏతి బహాలోకమితి ౩ న లే న హీ యతి బృహ్వః తి బాదరాయణ ఆచార్యో మన్ఫతే న వ్యావ 

ముభయ థా భా వాభ్వువగ మే కఠ్సిద్దోేపో= స్తీ అనియమన్యాయన్య 

రః, తత్కతు అ్పలస్భ యథా 

ఏషః యోపా బపహాకతుుస బాహా ల. బ్రైవ్మాక్కళి లకి 
“కం యథా యథోపానలే తదేవ భవతీ” 

4 వష న 2 టాన్ 
న నో ప్రతిక వ్రథాన 

సంహారక క్ష ఇవా నీను కృతీకో పాన కా వామేన మార్దో న నన్వేషాం వికారో పాప 

కా నామిత్యుళయ థా ఫెవో ౪ స్ట రోషక్ష కవిరో ధస్సా న్్ , కసాదు పాసక్రమా త్ర, 

స్యో్యో శ్రరమార్డ సిద్దిరతి  పూర్వవకఫలం, సీర్టాం తేతూ ఫయథా భా వసిస్టి?. అదోహిదితి 
-3 we -ంది కై | ళ్ ను జగ ధా? బలో uw నా 

సూల పద వృేహోఒవికో ఛ విళ్ళర్థః అనియబున్సరానా మిలి నూలి సర్వశబ్ద్బస్య 

= 

వ తీకో పాన కాన్యపర త్వాదితి భావ యద్యపి ప్రతీక ధ్యాయినాం విళ్ళయాణక్ళ కీయ 

స్థానయోర్యవ, వేశాదర్చికాదిమార్లో వాచ్యం క తథాపి లేహాం విద్యుత్చర్యంత మేవ గమన 

భాకు సద్దిరి ఏతి ఫల భేవం కిమమానవ? పురుప8 నర్వాను పానకాన్ బృహ్మలోకం నయతి, 

డాక్ అపృతీ కొలంబనాని తి నందేసూ, ని చూవముకాఫెవాల్ సర్వానితి శ్రారషః వత్సం, 

సీస్రాంకన్తు---అ పతీ కాలంబనాన్ పృతీకో పొసకభి న్నాను పాస కాన్నయత్యమానవ ఇతి 
0 

ఇ శో " & J Ee జ re 3 న To: బాదరాయ తాచా రో మన్య త, నను తరి అనియమ$ సరాషసాక్ ఇక్య త, సరో 

పానశచేషు మాల్లోవసంహార3 కృతః, కదిషరోధ ఇత్యన ఆనా _-ఉభయథాపోహిల్ 

యో కాంక్చిదు పాస కాన్నయ శి, శాంళ్చిన్నేతి ఉధభయథాభ్యువగమే అదోపాల్ దోఘా 

ఫా వాజ్; అనియమాాయసు ద్ర వ తీక్షఖిన్న విషయక త్వాన్న తక్వెరోధ,, అత్ర నియా 

ముకనూ పాతక.) కుళ్చ కన్య కార్య బ్రవణః క్రతురు పాసనం యస్య స తళ్కు 

తు5 ఉపాసక$; వీవం చ యో యద్విషయకోపొసకః స శత్సాప్నోతి ఇతి శ్రుతి 
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పంచాన్నిని ద్యాయాం “స వనాకా బహ గవుయపి త్రి భవకు 

య టె వమాహాత్య వాద ళల తవ గ యం 

సూ, విశౌషం చ దర్నయ టె ౧౬. 

నామాదిషు వ తీకో పాస నేషు సూరస్తాత్ స ఫల 

ను న్న 
గతం న వా కావముచానకొ భవతి నా గ్వావనామ్నో సవ 

స్వ యథా కొముణారో భవతిమునో వావ 

పక, తుత్వాఫెవాల్ . యో యర్హ్యాయతి స తత్నాష్నో శీతి 
న ల ॥ వ. ' PP _ 5 హికత్క_ తు న్యాయ$ ప్ర తమాల, యః వమ చ నామాదిమ 'భ్సేయేమ బ్రహణో 

నణత్వాల్ న ప్రాధాన్యే న ధ్యేయక్వమ స్తీ. అస్య చ న్యాయన్య వంచాగ్ని విద్యాయా 

మాహాత్గ వాదాత్ వ,శృమీపచ నాద్భాధ షష్ట ఇతినూళ శభ హ్యాక్థ! 

౧౬. కించ వ తీక తారక సన ఫల లతారశమ్యశ్రు 'కేర్న వ తీకభ్యాయినాం 

(బవాప్రా ప్తీరి త్యావావి శేషం తోలి. తస్వాడసతి వచచ" బవ్హాధభ్యాయిన. నీవ బహ 

స్మ్భతిసీద్ధ త్వా త్తదుపాస కా నామేవ కార్య బృవా స్రాక్తిః; చలికే పాస నేము “నామ 

ద్రవ ఇర్నాదిషు 08 ప్కతీకం సలి విశేవణ'ల్వేన వ, వ తీకచె థై నన ప్రాధా 

'యావన్నా మ్నో గతం తత్రాస్థ యథాకామచారో భవతి” ఇతి నామవ వశీ 
కో పాసనఫలాదు త్తరో _క్తర వాగాద్యు పాన నానా ముత్క్చృష్ట ఫలవిశేషం దర్శయశి. 

“చాగాష్టవ నామ్నో భూయపీ” ఇత్యాద్యా శ్రుతిః. ఆయం చ ఫలవిెేేవ? వ తీకానా 
WW 

జ శ నం ౧ వో బే ఆధ జర అడ నుక్క_ర్షాపకర్ష వతాము పాస్యక్వే యుజ్యలే, న తు సర్వ త్రై కయావస్య బ్రవ్హాణ ఊహా 
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కథం పలవిశేషస్సా న్ట్త్ - తస్తాన్న ప్రణ కాలంబనానామిళ రై స్తుల్వఫల 

త్వమితి. 

ప్రతి షజ్ఞూధికరణమ్ 

సతి బ్రుముచ్భారీరకమానూంసా భాశే పే శ్రీమచ్చంకర 

భగవత్పాదకృల " చతుక్టస్యా ధ్యాయస్య 

తృలియః సాదః, 

గంతార ఇతి సిద్ధమ్. 

ఇతి షష్టాధికరణమ్. 

ఇతి శ్రీనుత్సరమవహాంసవరి వాజకాచార్య శ్రీ గోవిందానందభగవ త్పొదక్ళృతే 
టం 

శారీరకమోమాంసావ్యాఖ్యాయాం థామ్యర త్న పృభాయాం 

5 మ కనే (4 గా న షర చతు రా ధ్యాయన్య కృతీయ; పాదం, 

టల ఇ. ఏ nm = pea 9 og జో గ స్యత్వే ఈ స్థాద్భ వా పెన కానామెవ బ్రృహవ్రా ఏ! న క్ర లీక్ పాననకానామీతి 

వనమ్, 
op 

జ వాన తకం౦ంళ్లు రా ఇతి శ్రీ ఫూ త వృత్తే బ్రహ్మత త్త్వవ, కాళీ కాయాం 

చతు ర్దాధ్యాయన్న తృతీయ; పాద$9* 



“ఏవ మేవైవ. సంప్ర్యృసాదోఒస్తాచ్భరీ రాత్ సముష్ట్రైయ వరం 

జో తిరుపసంపద్యో నేన రూ పేణాఫినిష్పద్యత” వతి శ్రూయతే. కేత్ర 

సంశయః, కిం జేవలో కాద్యువభో గస్టా నేష్వి వాగంతుశేన కేనచిద్యిన 

పే.ణాఖినిష్పద్య త ఆహోన్వీదాతృమా తే ణేతి. కిం తావత్ ప్రాష్టం 

౧. పూర్వ పాదే బ్ర బ,వఫో పొనకానాం కార్య బవ్మాస్రా ప్లిరుక్తా, సంప్రతి "నేపా 

'మైశ్వర్యవి శేషం బ్రావ్హాలౌకకం పాదస్య్యో శ్తరాగ్థేన (వ్ర వంచయివప్యక ఆదావభ్య 

ర్హ్హితవరవి ద్యా పాహ్యం నిర్వి శేష బ్రహ్యఖ "వమావా---సంపద్యావిర్భావ స్పే నన శశ్లాదిలిః 

నిర్ణణవిద్యాఫల వాక్యముదాహృృత్య _ స్వశబ్దన్య . స్వీయాగ ంతుకరూపస్వాత్యరూ వవాచి 
క్యాభ్యాం సంశయమాహ_నీవమి శి. ఫూర్వవ శే మోతన్య స్వర్తాదవి శేషః, సిద్ధాం 

"లే విశేష ఇతి ఫలం. త్ర మోమ్  ఆగంతుక; ఫలత్వాల్ స్వర్ద వదితి న్యాయో 

“జీ శయా2భినిప్ప క్రిగుతొ త్యా ఫూర్వవక్షమాహ---కిమి క్యాదినా. స్వశబ్దశు తి బాధల 

ఇత్థం పూర్వస్మిక పాటె ససణ బహవో పౌసకానాం కార్యబ హప్రావ 

కథితె. అధునా నిర్దణబ్రహ్యవిదాం తద్భావమళిధాతుమయం పాద ఆరభ్య తే. 

పాదాంకర త్వ్వాదస్య న ఫూర్వాథికరణసంగత్య పేశూ. అత్ర ఫూర్వవమే స్వర్ణ 
మోక యోరవిశోషః, సిధ్ధాం తే విశేష ఇతి ఫలభేదం, “ఏష సం చసాదోజస్తాచ్చారీ 

రాత్. సముజ్ఞాయ పరంజ్య్యోతిరువసంపద్య న్వేన రూ పీణాభినివ్పద్య ల. ఇతి శ్రూయ 

తే, తత్ర కిం స్వర్హాదౌ సుకృతిన ఇవ నిద్దణబృహ్మవిదోఒ ప్యాగంకుకేన శనచిజ్వేష 
కాళ్ళినిచ్ప శ్రి తగ, ఉ ఆత్త మాత్రే కోతి సంశయీ, ఫల త్యావిశేషాత్స వర్ల వదఖినిప్ప త్రిరిలి 
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స్రానాంత నేష్వివాగంతు వెన కేనచి దూవపవి3ే చే ణాభినిష్ప త్తీస్సా sé, మూ 
మోతస్యాపి ఫలత్వవ్రసీ దః అభినిప్పద్యతలితి చోత్ప_త్తినవర్యాయ 

త్యాత్. స్వరావన్యూక్రెణ చేదభినిప్ప త్తిః ఫూ ర్వాన్వవ్యవస్థాసు 

సరా పానపాయాద్వి భా వ్యేత. తస్తావ్య శ సేణ శేనచిదభినిప్పద్యత 

ప్రతి వనం ప్రా/ పె బూమన్మ, శవ లేనై వాత నావిర్భవతి న ధ రాంత 

రేచరి, కుతనె సన రూ బే వేణా ఫీ నీష్పద్వతఇతిస్వళ గ్లాత్ , అన్యథా హూ 

స్వళ్ ఛైేనెేతి విశేషణమనవక్ష్ ష ౦స్వాత్ , నన్యాత్మీ యాఖప్రాయః స్వళ బ్లో 
సథ ఈ 

భవిష్యత, న స్క తస్వావచనీయత్యాాత్ , యేనైవ హ్ శుచిద్రూకే ఛు గ్రా 

నిప్పద్య తే తస్యై వాత్మీయ త్యావవ శక్తేః న్వేనేత విశేసణమునర్దకం స్వాత్ 

ఆత్త వచన తాయాం త్వర్థవత్. కవ లనై వాత్మరూ వేణాభినిప్పద్య తే 
నాగంతుశేనావరరూ వేణావీతి. కః పునర్వి వః పూ ర్యాస్వవస్థానస్వ్హ 

చ స్వరూపానపాయసా మొ సలత్యత అహా, 

ర సూ, ము కక ప్ర అజ్ఞానాల్ . రి 

యో త్ర నిష్పద్యత అత్యు _క్షః స సరషబంధవినిర్లు రః ళు 
యు ఇ నట గో 9 న్ నైవాత్మ నాఒవతిష్థ తే పూర్వ త్రాంథో భవత్యవీ రొదితీవ వినాళ మేవా 

స్యాయః ఆన్ఫ్నిప్సు త్రిశ్చ సామా తా_రప్భ శ గభిప్రాయా బంధధ్వంసజన న్యావచారిశ్య 

వతి మత్వా సిద్ధాంకయలి--నీనమితి, మో తస్య ఫల "త్వేన ప్రాజ్తాగంతుక త్వని రాసార్థం 

స్వశబ్దఇలి యుక్తం స్వయవాచి ల్వేత్వనర్థ కాను వాదన్నా గదిళ్ళర్థః. నూత్రాంతరం 

గృషహ్షాతి..-కః ప్రునరితి, 

౨. జాగరి తేవ్యాం ఛ్యాది చేహధర వాక్ భవతి స్టెప్నే తు వాత ఇవ శేనచిత్, 
పాక 

ఫూర్వః వమ, సెద్ధాంకస్తు--- సంవద్య న్వవ, ౩కాళమాత్తానం సూకదనశుభూయ తేనై 

వాళ కృమాత్ర ణావిర్భావో విద్వానావిర్భవత్సి కుశ, “స్వేన రూశే పేణాభినిన్నద్య తే” ఇతి 

స్వశబ్రాదిక్యర్థః, ఫల మోూతుకానుమానం మోతనిత్సత్వ క్రుతి బాధిళ కమితి బోధ్యమ్. 

నను స్వరూ పాఠ్యక మోతస్య ననాశనత్వాల్ కః పునః ఫూర్వావస్థాతో 
వీశేషక, ఆల ఆవా 

పూర్వమవస్థా త్రయకలుషితః సంసారీవావతిస్టమానో2-పి సర్వసంసా రానర్భ 
oa జగ న నళ జ్య అద్య వ్రాళె న్కు కః వరిత 8 (స్కదో్టోతమాన పూర్షానం దాత్త నావతిస్థత ఇతి మహానయం 
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వీతో భవతీతి చావస్థా త్ర యకలుషి, లెనాత్మ నేత్యయం విశేష కథం 

పునరవగమ్యు ల ముకి, యమిదానీం భవతీతి ప్ర 

తథ్రాహా “ఏతం తేషవ లే భూ యాను వ్యాఖ్యా సార్టిమోాత్యవస్థాక్తయ 

దోషవిపీనమా తానం వ్యాఖ్యేయ తేన ప్రతిజ్ఞాయ “అశ 

యా ప్రియ స్పృృళ తః *ఇతి చోవన్వుస్వ' స్వెన రూ వేణాఖినిష్ప 

తే తమః పురుష ఇతి చోవసంహరతి, తథాఖ్యాయికోప 

మేపి “య ఆక పహాత పొప్తా విజరో విమృతు'రి త్నాడిముక్తాత 

వివ పృతజ్ఞానం, పఫలత్వసిద్ధిర వీ మోతుస్య బంధనివ్భ_త్రిమా 

తానో నాపూరోషపజననా పేక, యదస్య భినిప్పద్యత ఇత్యుత్చ శీ 

స్థా సేతుం యథా రోగనివృతానరో 

కథం పునర్షు_క్షషత్యుచ్యతే “యావతా పరం జ్యోతికుపసంప 

జ్య త్రి కార్యగోచర మేవైనం (శ్రావయతి. జ్యోతిళ్నబ్దన్య భారికజ్యోశి 

షిరూఢత్యాత్ . న చానతివృత్తా వికారవిషయాత్ కశ్చిస్తుక్నో భవితకు 

జ క్ అ గ = ఉరు ఆపిచ పుత్రాదినాశా దోదితీన భవలి, సుషువ్తై. తు వ్ ఇహిజ్ఞా నాద్వీనష్ట ఇవతలి; 

బంభదశాయాం కలువ్న తాత నా తిప్పల, మూకీ తు విగళితాలబులదుఃఖః పిత, 

జల ర జ్య వన్న ఎద ల ఆ | 

చ,దోోతమాన। పూర్హానం దాత్త్మ నాఒవతిష్టత ఇతి మహాక వెేశేవష ఇత్యర్థః: 

3. శార్యగోచరమితి. కార్యంజ్యోతిః ప్రా ప్తమిత్యర్థ $. కార్యం స్రాప్తోజపి ముక్త! 

కింన స్యాదిళ్యత ఆనా_న చవానతివృత్త ఇతిం 

ఇతి ఒసృథమాధీక రణమ్. 

విశేష, కత; పునర యమవగవ్యు లె. వ తిజానాలత్ “వతం శేషవ "తే భూయో ఒను 
ల 

Nara ars i "శీ న్ నా రి జాగ స కై అ వ్యాఖ్యాస్యామి ఇతి సకలానర్థ వినిర్ము కనై గ్రివానందాత్త న్ హా ఖ్యేయ కన ప్రశ 

జ్తూనాదితృర్ల ర్ 
ఖా య 

నను కార్యం జ్యోతిదవస౦వన్న న్య కథం ము క్తత్వమ్్ అత ఆహ 
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ముర తివికా రస్యా రత్న ప్రసిద్దారితి. సవ దోవః. యత ఆతె వాత 
ంరా లాబం డు కా మ \( 

బొర్బతిళ్ళ బైనా వేద్య ఆ పకరణాతి. “య ఆతా౭వపహాతపాసపా విజరో ( ట్ dy ఆ శ 
Nn’ rox న వనన ప త్రిక NERY విమృుతు రిల హీపృకృ్ళలే రస్మెన్నాాత్త ని నాక సాదా" అఆవ౦ జ వల 

హం 5 కక wn నూ ల క వి wan శకం (ట్ 0 ప్రస్తు గావు యాతనా 

బ్ార టి ౧ దై య ర బే CS a sa 2 వ్ర తిళ్ళబ్దనా షత న్యవి SEE తదెవా కల ౦ జ విల రట, 

గ్ 

ర్ త a 3 వం 3 బ్బ నె జననాంగ షు వద ల వ కటి బో లె స్న్బయూాం సె తే, సె ల త్వధికరణ ధిక ద్దవ్వ్టని వి జ Ss 

eT ON లీల క వూ! చ 4 రా Fe రామవరం గా రోం? రుపసంపద్యె తెచ క_ృకర నిశా “దృెదెనై వావస్థానమితి యసష్టమ భః 

తం వ్యు త్పాదయల అవిభ క ఏవ పరిణాత్త నా ముకొఒవతిస్ట. ల 
అయం 

కుతఃదృష్ట్రత్వాత్ . తథాపి “తత్త (మనీ. అహం బవ్లేస్తీ. యత్ర, 
ఆద న్నా ని క కక గ ఎల్ శ 5 గ ర్న (17 3 నాన్వత్సృళ్వతి. నతు తద్ది (త్రయము స్తు, తతొ ఒన్యద్విభ క్షం యత్న 

శ్వేిదికోనమాదీని వాకాన్నవిభాగోనెన పరమాతానం దర్శయంతి. త“ టి లొని - QQ 

యథా దర్శన మెవచ సులంయు క్షం తత్క_)తున్య్యాయాత. “యథోదకం 

ఈ. 'అవిభా గన దృష్టత్వాల్ * న్వహావస్సితం ముక్తమువజీవ్య వాదివివాదాల్ 
లు య యు 

ద్రవ్య భేదా భేదసంశయే నత్యత్యంత భేదం స్రూర్టవక ము కా సీద్ధాంక నూ హా 

అశ్రాశ్తన జ్యోోతిర్ష్న భౌతికం శతెజ్య 'య ఆశావనాశపాప్తా ఇతి అత్ర 

వే రిణాదిత్శర్థ 8. 

యథో క్షమేకదువణీవ్యాన్యలి,_ం చిద్విచార్యత. ఇత్యువజీవ్యోవజీవకఖొ వసంగ 

"క్వేదమావా= 

ఆత్ర పఫూర్వ్వవన్నె జీవబ హబలోరత్యంత భద, సిర్టాంలే త యోరత్యం తా భేద 

ఇతి ఫలభేదు. కిం ముక్తో బహ్మఖిన్న త్వేనావశిష్థ ల, ఉత బవాఖీన్న ల్వెనేతి 

నంచేహే, 'బజోతిరపనంవవ్బ” ఇతి కర్ణకర్త ఇ కేన భదో శే? బ్రవ్మాఖిన్న క్వి చేతి 

( జ వ్ re ణో గం అడ ( శ్రార్యః పత సీర్ధాంకస్తు---అవిఖాగేన. నిరతిశయానంద్వు హ్లోత నై వావకిస్ట లె 
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కంద కుద్ధమాని రం తాదృ 7వ భవతి ఏవం ము నెర్విజానతఆత్తా 

భవతి గోతమేతి చె వమాదీని ము _కృస్యరూవనిరూవపణవరాణీ వాక్యా 
న్వవిభాగ మేవ దర్శయంతి నదిసము చ్రాదినిదర్శనాని చ, ఇదని చైళ EX 
ఇ దెఒ౭వ్వువచర్య ఆ తే, *సభగవః కస్మళ వ్రశ్ప్టితొంతి ' న్యెమహిమ్మ్ని Kt 

"ఆక్క రతిరాత్మ క్ర్డః 'తిమై వమావిదర్శసాత్. 

బ్రతి ద్వితియాధికర ణమ్ 

బా సూణ-జైమి రుపనా౧సాది భం ౫. క్ గరువన్యాణ భ్ x 
Pee న్వెనరూ వే రె కత త్ర తాతే మాత రా సణాభీనిష్ప 

ద్వ సాగంతు కేనావరరూ వేశ్తేతి. అభ్జాహ తు తక ఇహబుభుత్సాయా 
మభిధీయ కే, స్వవుస్వ రూపం  బాహనువవాతపావ పృ త స్వదిసత్య సంక ల్బ టీ 

త్యావసానం తథా సర్వజ్ఞ త్వం సన్యేశ్యరత్యం చ లేన సేన రూవేణా 

య స్ఫేతి, 

ఇతి దిషతీయాధికరణక్, 

౫ 'బ్రాశూణ డైమినిక ఉఊక్తబ్రవ్యాస్వరూపం ముక్తమువజీవ్య స కిం సత్యేన 
సర్వజ్ఞ త్వాదినా ధర్మేణ యుక్త స్తీష్ణలి ఉత సళ్యస్వ శశ శృంగ వదత్యం తాస త్యాచ్చి 

న్థాశ్రాత్మనా తిష్టతి కిం వా వస్తుకళ్చిరా శ్ర ఒకి జీ వాంతరవ్య వహారద్భహ్హ్యా. కల్పిత 
సర్వజ్ఞ ఆ్వాదిమానితి మునిని (వ్రృతివ "లేస్సంశయే న త్యాద్యం వూర్వవత మాహఅధ్గు 

ఛత్యాదినా. త త్రత్సకునీ దిశన ఫలం ద్రష్టవ్యం. *'సో౬న్వేష్టవ్య “ఇతి విధ్యర్థ ఉద్దేశ, 
య ఆపే త్ర త్యాదిరు దశ్యానశజ్ఞార్థః, ఆదివదాద్విధిన్వవ దేశ గ్నవాః, తత్రాజ్దా తజ్ఞాపా 

ఖా ఫా 
కుత దృష్టత్వాల్ “బ్ర షాన సక్ బ్రహాప్యేతి “తత్త్వమసి ఇ త్యాదిజ్టుతివ్వ భేద 
సె కవ దృష్ట క్వాదిశ్యర్థ క, ఛేదో క్రిరావహారెకీతిథాదః. 

రు మ్ రం 
బంద తనను ము_క్టమువజీవ్య కించిద్విచార్యత ఇత్యువజీవ్యోవ 

ఆత్ర తక్తత్సతునీ ద్ధిరెవఫ ఫలం ద్రష్టవ్యమ్. స కిం బ్రహాత్ర కో ముక్తః సత్యేన 

సర్వజ్ఞ శార్టప వినా యక్రో౭ వతిష్ట లే, ఉత సర్వజ్ఞ త్వా దేః శశవిపాణ వదత్యంతాసత్త్వా 
చ్చిన్గాశ్రాత నావతివ్భ ల, ఆవని స్వద్వస్తుశళ్చిన్తాగ్రో జీవాంతరవ్యవహారదృష్ట్యూ కల్పిత 
సర్వజ్ఞ శ్వాదిమానివావ శిష్ట క ఇతి సందేహే, సేన సర్వజ్ఞ త్వాదినా యుక్తోజన 
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భినిపష్పద్యత తి ట్రైమీనిరాచాక్యో మన్య లె. కుత ఉవన్యాసాడదిభ్య స్ట 
థాత్యావగమాతీ , తాపీ “య ఆల్మఒవహతపాప్పత్వాదినా “నత్త 
కానుస్సత్యనంకల్చఃి ఇ ల్యెవమం తేనోపన్యానేనై వమాత్మక తామాత్ర నో 

రం “in 3 లో గా బోధయతి. తఖా న తత్ర పర్వేతి జత ౯ శ్రద్ రమమాణఫో ఖై 
కర్షర్యరూవమా వెదయతి. 'తస్య స్వేషు లోశేషు కామచారో భన 

(4 మగ ఇల గ జ వం దలాల్ ఇ 
తీతి చ సర్వజ్ఞస్న ర్వళ్యరః ఇత్యాదివ్య పదేశాశై ్రవమువవన్నా భవిష్యం 
తతి, 

సూ, చితి తన్తాలెణ తీ దాత్తక త్యావిత్యాడు 

లోమిః ౬. 
యద్యావపహతపావ త్యాదయో భేడేనైన భర్తా నిర్షిళ్వం కే 

ల f~ . 
క గ టినకలులా వవైలే, పాష్యాదినివృ త్రిమా త్రం హూ తత్ర 

Sc a . జీ (శ జ రొ జాన్ wa గమ్య ; చైతన్య మేవ త్యస్యాతృనః స్వరూవమితి తన్హాత్రణ స్వరూ వే 
శాభినిష్ప త్తీర్య శా, తథాచ శ్ర తిః “ఏవం వా అ రెయమా కానన 

“వి 

విధి సమాహ---తథా స కక్రతి, 'యన్సర్వజ్ఞ' ఇత్యాదిస్తు వ్యవచేకోఒయం హీ నో 
దేశః విధ్యభావాల్ నాపి విధిః సిద్ధ వన్ని రై శ దిత్యర్థః. 

డం సత్య కామ త్య్వాదిధర్థాణాం సత్యత్వం దూషయన్న క్షం కాన త్త పహక్ష మాహా. 
= 

జగ గ అలా | 
చితికన్లార్ర జోలి. చిలిశె పకన్యం, శబ్దజ్ఞా నాద్యో విక ల్పో౭నక్స త్య య స్తళ్ఞ 9 అత్వం 
శినంత ఇతి యావత్, అస్త $౪ 'వరూవధర్తాణామస త్త గం వథధర్థాణాం తుసత్త్వ్వ 

లిద్టత ఇతి శైమినిరాచార్యో మన్య లే. కత ఉవన్యాసాదిభ్య; ఉవన్యాసవిధీ వ్యవ దేశే 
భః. త్ర, “సోఒ న్వేష్టవ్యః ఇతి వి ధానార్థమాగత; య ఆక్తావహాతపాపష్తా"ఇత్యాది 
రువ దేశ షవన్యానః; “తస్య నర్వేము లోశేవు కామచారో భవతి” ఇ త్యాదిరజ్డాకజ్ఞాప 
కో విధి; “యః సర్వజ్ఞ ః సర్వవిత్ * ఇత్యాదిర్వ్యవచేశ:; సో౭.యం నోవడేళ విధ్య 
భాొవాల్ ; నావీవిధిః, సిద్ధవన్ని ర్లేశాల్ ; అపి తూధయవిలత్ ణ$. ఆక స్టేభ్యో చాతుభ్యః 
జ అ _ ఇ సృష్ప పంచ నీవ ముక్తా ₹ త్యాద్యః పూర్వ: వత్; 

ద్వితీయం పూరపక్షమావా -_- 

త్ర జీవాత్మ న; కదాళ్శక త్వాల్ వైతన్యాత్త్య కళ్వాత్ చితి క వైత ఎవి 
నా త 
Er 



[అ ¥, 

నావవమూ 

వక్ వాడి 

వోరయోశ్చ బాధా పాతాదక స్త తీయ పతే) యా 

కీని అత క 

i 
మాన 

ద 

టో జాకీ మూత్ర భాజే 

వేతి వక్షదయముకం ఆ 

తం 5 

టన 0కి రనవువి దు 

హా 
“శ్రి 

తి, త థాప్టుపాథిసంబం థాఫ్టిన 

టల 

ని ఇత్యేవం 

a 
న్ 

'త్యసంభ వః అనే కా కారత్న ము 

వ్ [2 
ల 

= 
a9) 

టా 

కాంకర బ 

జా 

న 
( 

> 

సరూ 

ఘు 

లో 

గ 

షి లే, భూ 

కామూ ఆ 

రి 
న 

B 

2 

తా భవివ్యతి, సత్వ కామ తారదయ స్తు యద్యపి 

> 

రత్న మళ 

ఒ భాహ్య; కృతే 

మి త్యాశంక్య "లేషమామ ప్య్య పాధిక త్వాదస త్త మిత్యావా--నత్య శా 

1120 

m6 
అ 

నాజ్ 

వాజ్ , కుత ఆజ్రానికధర యోగ ఇత్తి త ఇత్తం బోధసీయా: మె 

వాళి 
అభీ ఓల క్ల 

పండ చి చిత్ ముహ్యృంలి, ఆఖ న! 

కా 

తై 

న | 

ఫూరో్యకోవన్యాసా 
న్వరూవన్య సర్వజ్ఞ త్వా చేర్వా కవ హోరికన్య 

0 

ళా 
యం 

బద్ద. 
పంచత్వనిప్ప) పంచత్వయోరవిరో ధం బాధ 

రగా పాభ్యు పగ ES ఏ 

శారీ 

చో 
గ 

5 
నాభ 

అవాణలే 

కా ఇల 
నద్దాంలన్తు--- 

~ 
త. 

లి 
నల ఇ 
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య. స్వా ప, త్వాఖ్యా నాదవిరోధథం బాదరాయణ ఆభార్యో 

మన్యతే. 

ప్రతి కృతి యాధిక రణమ్. 

సూ, సంకల్పాచెవ త్తు తచ్చు లేః రా 

వోస్టవి దాషాయాం శ్రూయతే “స యది పితృలోకకామో భవతి 
లో 

సంకల్పా దేవాస్వ వీతరస్సృము_త్త త్రిప్టంతి” తౌ్టది. తత్ర సంశయః, కిం 

సంకల్పవీన శేవలః వీత్రాదిసను ముష్టైన “పాతురుత నిమత్తాంతర సహిత 

ప్రతి తత త్ర సత్వపి స సంకల్పాచే పతి శ్రవతే లోకనన్ని మి కాంత రావ వయం 

ఈశ్వరధర్తా స్త నవ చిచాత్మని మునే జీవాంతరైర్వ స్టవహ్రీయంత ఇతి న చ మూలా 

నిజ ౦కా తనా) శే కుతో జీవాంతరమితి వాచ్లుం, న వయం తన్నాశే. జీవాంతర 
దై ఛీ సీ Al ప ఇ 

రద్వయాఖిమానినో వ్యవహారం ట్ర్రూమః కింతు తదంశ నానే నాంళార స్టౌ ౩ ధ్యాత్మికళ 

ము కావంశాంతరో పాధీకా జీవా న్యవహర్తార ఇగి వదామః. కర్ణి నానావిద్యావత 

నవ కుతో నాది యే జీవళేదస్యావశ్వక త్వాషదితి చేన్న, (వ,కృతినానాత ౦ వ 
(WU 

జీవం వంచన ఇత్యాద్వప్రామాణి కా శేకార్భ గార వాదితి సర్వవృద్ధ సమ్మలెక విద్యా 

వక వీవ 

డు 

అల 
0: 

UU కీ 
వాతి 

శ్రేయాక్, అంశ భేబేన చ బంధము _క్రీవ్యపన్ధ సేరి నంషేవ9, 

ఇతి కృతీయాధికరణన్. 

ర౮ానీవం వరవిద్యాఫలము_క్తమి దానీ మవరవి ద్యాఫలం (వ,పంచయతి.-..-"సంకల్పా 

జీవ తు కచ్చు) కేరితి వవకారస్యాయో గా న్యయో గ వ్యవచ్చే దసాథారణ్యాల్ నంశ 

యక బ్రహ్మలోకం గతస్యో పాసకన్య సంక ల్చో యశ్నాంకరసాెపీక 8 భోగసామ గీ న్ 

సంకల్ప త్వాదస్య దాడిసంకల్పవత్ - న చైవ వకారవిరోధః సంక లేన సామా గౌ నీ అయో 

రాయణ ఆచారోో మన్నశ ఇక్యర్థః, ఆవిద్భక ధర్హాణాం సర్వజ్ఞ శస్వదీనాముపవ కర్న 

శేమాం తుచ్భక్వమితి భావః, 

పూర్వ త బవ్యాణి బిశేషాసంభ వాదవిశేప షపృవృశ్తాపి సవిశేషస్ట్రుతి రౌ పాధిక 

విషయేతి ద్యవష్టాితొ. న కథహావిశే సత్త శ్రమనుమానమ యోగ విషయే వ్యవస్థావ 

సీయము, యోగిన్సప్ి సంకల్పొతిరిక్త క సాధనసుళ వాదితి ప వృత్యు చాప హరణనంగ క్యేద 

శ లోక వృ తనను ఫలమ్, సిద్ధాం కే తు విద్యాబళేన అఆ వ 

జె వ్ CO కరత న్ ణు గం త "జే వై భో? పుష్టికర త్వసిద్ది డి? ఫలమితి వివేకః, దహరవిద్యాయాం శ్రాయ ర 
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ల్ నూత్రభామ్యే. [9.8 

యుక్తా. యథా లోశేఒస్త దాదీనాం సంకల్పాత్ గమనాదిభ్యళృ 
వలి హం? "తౌదమివకంక ర్ క ఎయ్ ప్ 
బాతుభ్య వి తెదిసంపత్హ తం కవ త్యేనం ము_క్షన్యావ్ సాష్టత బ్షం 

దృష్టవివరీతం న కల్పితం భవిష్యతి. సంకల్పాదేవతి తు రాజ్ఞ ఇవ 

సంకల్చి తార్ధసిద్ధికరీం సాధనాంతరకసామ్మీ గిం సులభామవేశ్యు యోత్యుకే 

నచ సంక ల్చవమా త్ర సము "నాః విగ్రాదయో మనో రథవిజృంఖి 

సన్నంచలక్వార పుష్కలం భోగం సమర్పయితుం పర్యా్యావ్ను యర 

త్యేవం ప్రా సె బ్రూమః, సంకల్పా చేవ తు శీవలాత్ వ తెదిముక్భొ 

నమితి, పతం తచ్చ లెః “సంకల్పా దెవాన్య వితరస్పము త్తిష్టం3' 

త్యాదికా మా శ్రుతర్ని మిత్తాంత రా వేకాయాం పీడ్యేత, నిమి తంతు 

మపీ తు యడి సంకల్పానువి థా య్యువ స్యాత్, భవతు, నతు ప్రే 

త్నాంతరసం పొదస్ట్రం నిమిత్తాంతరమితీష్వ తె. ప్రాక్సంవ త్తేర్వంధ్యసః ల్సి 

తపసంగాతీ. న చ శ్రుతిగ మ్యెఒన్ఫే లోకవదితి సామాన్యళ్ 

వ్యవచ్చే బేన సౌలభ్యార్థ తాల్ యత్నానంగీకాశే భోగపుష్ట సిద్ద శ్చేతి ఫ్రా 

వ ర్భ, అక్ర భోేకవ్భశత్తానునరణం ఫలం, సిద్దాంలే తు విద్యాబలేన సంకల్ప సై్యైవ 

భోగపుష్టికరక్వసిద్ధిరితి భద. కిం చ యది భోగనంకల్పానంతర మపి యత్నాంతరసా ధ్యా 

జ్ ధా జ్య ఆం గ ౧ గ్ నిమితా పీక స్నాణ్ కరి సిమి ర్త్ప్రా మే షక ప్ల్ఞాతసంక ల్పస్య పంధ్యత్వం స్యా 

వి 

OE: IC 

భోగే విలంబాొత్ తతన్సక్యసంకల్పిక్రు, లేర్న యత్నాంతరా పేనే త్యాహనిమి 

'స యవి విళ్ళలేకకామో భవతి సంకల్పాచేవాస్య వీతర సము ల్లిష్టంతి” ఇతి, త 

బ్రవ్మలోకస్థన్య విదుషః సంకల్ప చేవ వత్రాదివిభూతిప్రా క్షీ, ఉత య త్నాంకర 

సవాక్ళతా శ్తసాదితి సంచేసౌ, విదుష$ సంకలో యశ్నాంకరసాపేక్షః భోగ 
సామ గీ సంకల్ప క్వాల్ ఆస చాదిసంకల్సవదిత్వనుమాచేన  యత్నాంతరనహక్ళక 

సంకల్పాద్విభూతిప్రా ఫిరెతి పూర్వక వక్షః, సీద్ధాంతస్తు- కేవలాత్సంకల్ప్చా చెవాస్య 

విదుషః వీత్రాదెవిభూతి ప్రాప్తః. కుక్క తచ్చు) లే; “సంకల్పా చేవాస్య పితరః సము శ్రి 
ప్థంతి ఇతి య త్నాంకరనిర పేతనక్యసంకల్పశ్రు తే. తయా చ శ్రుత్యా లౌకికాను 
వానస్య బాధో దష్రషృ* యని సంకల్ప; సాధ నాంతరసా పేమ, తరి తదభ సె 

విదయవమ? వంభ్యసంకల్ప తాల్ సక్యసంకల్పత్వం పీయుత; సంకలానుగుణసాధ నాంతరం 

వ్విష్ట్ర మే వేళ్య్ళదోవ, 
ర ణి 
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దృష్టం క మతే సంకల్పబలా దెవ చె పాం యావత్స) యోజనం రో క 
ఖ్ 

పప_త్తః స్రాకృళ సంక ల్ప విలతుణత్వాన్గు_క్షసంకల్పన్య. 
సూ. అతపఏవ చానన్యాధిపలః, హ్, 

అతవవ బావంధ్యసంక ల్ప ఆ స్వెదనన్యాధివతిర్వి దాషకా భవతి, 

నాస్వ్యాన్ఫో౭_ధిపతిర్భవతీత్యర్థః, న హీ ప్రాకృతోఒవి సంకల్పయన్నన్య 
స్వామిశత్వమాత్తనః సత్యాం గతౌ సంకల్పయతి, శుతశైపతద్దర్శ 
యూ € కాశీ ర | - > క్యా వ గ య అథయ ఇవో ల్మై నమనువిద్య వ్రజం క్య తాంశ్చ సత్యాల 

కామాళకా తేషాం స్వేషు లో శేషు కామచారో భవతి తి, 

ప్రతి చతుర్ధాధికరణమ్. 

సూ, అభావం బాదరిరాహ వ్యావమ్. ౧౦. 
ర్ ల క | ఆన దక య్య ఆం రాఅ ల 7 

సంకి లా దే వాన్య పిత రస్స ము _త్తిష్టంతి త్యాది శు, తర్మనస్తా 

వత్" సంకల్పసాధనం సిద్ధమ్, ఫరిరేంద్రియాణి పునః ప్రా మైళ్యర్యస 
విదుషస్పంతి న వా సంతితె సమిాతవ్యలె. తత బాదరిపావడా"నా 

c | వాయి 

శరీర న్యేంద్రియాణాంా భావం నుహీయమానన్వ విదుషో మన్య తే, 

CG 

co 

౯ నన్వీశ్వరాథీనస్య విదువః కథం సంకల్పమాత్రాద్భోగ సిద్ధి స్తత్రాహ---ఆత 

ఎవతి, ఈశ్వరభర్శ నీవ విదుహ్యోవిర్భూత ఇతి న నంకల్పభంగ ఇతి భావః 

ఇతి చతుర్థాధిక రణమ్. 

౧౦. ౧౧ వీవకారవణ్ మనసేతి విఢేవకేన అన్య యోగవ్య వచ్చె దా క్లే హాద్య 

భావఇతి ఫూర్వవతీయతి. “ఆఖావం బాదరిరా హహ్యూవమితి ఆత్రాపీ నాదివివాదాల్ 

కీం చానా 

అత నీవ నత్యసంకల్ప తెర దేవ ప ద్యానన న్యాధివతిర్భవతి. యది. విదుదః 

కశ్చిదధివతి; స్వాత్ , తర్హి తదధినభోగన్న సంక ల్పమా తీ సాధ్య త్వాభొ వాళ్ళ త్యనంక 

ల్పత్వం న స్యాల్ ; కస్తాద్భ)హాక కస్య విదుషః సంకల్వాచెవ సక శర్వ ప్రా 

సిదమ్, 
ణి 

పూ ర్వాధిక రణదృష్టాంతసంగ ల్యేదమాహా =. 
‘nn a జ క టో Ian అక్ర ఫూర్వవమె విశషణశ్ట్రు అర నేకధాభావక్రు, ర్యా ము ఖ్యార్థృత్వసిద్ధి? 
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కసాత్,ఏనం వ్యావాోమ్నా యఃముననై తాకా కామాకా వశ్ళకా రనుతే 
గ భై ద య 

య వతె బహాలోకి బ్రతి యది మనసా ఈర రం ద్రృమైళ్చ విహరేత రా CA 
లాటే 

మననేతి విశేషణం న స్యాత్ తస్తాద భావళ్ళరీ రేం ద్రి యాణాంమాడ.. 

సూ. ఫావం జెమినిర్వికల్పామన నాతి. ౧౧, 

రొ లాం గ నం. తంది ఇ A ల లనీ నగ న తైమినస్తా సచార్ స్వ మన్ వచ్చరెరనాష్టి వి సం ద్రి యస్య సౌవం 

న జ rt దను తం క వ్. సర్ప క బు Ye Ey ముక్తం ప్రత మన్యతె, యతః “స వకథా భవత లా థ భవలె 

త్యా పివా౭ నెక థా భావవికల్చ్బ్పమా మామనంతి. నవ్యా నెకవిధ తా వినాళశడిర 

'ఫచేనాంజశస్నాత్ యదష్లవి నీర్పుణాయాం భూ+మవిద్యా యానుయ 

మనే గా కథా భావవికల్సః వఠళ్నుత తథావి విద్యమాన మొ వెడం సగుళాకా 
వదా హూ nn క జర నావం -y టో ౧ న వసాయామైశ (కషం భూమవిద్వా స్తుత తరమే సంకీ _ర్టృతే అత్వత స్నగు౯ 

విడ్వాఫలఫా వెనోవతవత బతుచ్న తే ___ 
పః | ©) సా 

సంశయః కృత చెవోదయో న నంక్యేవ సదా సంత్ఫేవేతి చ వక్షద్వయం ఫొర్వ 
పక్ష, కాల బే దెశేచ్చయా సంతి న నంతి చేతి సిద్ధాంతవష దన్చవ్యః ఫలుతు 

ఠా 
జనం we -_ సని న్ు కత్తచ్చు కర్లుఖ్యత్వ మితి వివేకః 

5 , జు మా కు a: గ ఎదు అద అద ల - ర సద్దాం ఈ దసష్ట్రయోరప్ శ్రుతీ ృరషదుషః సత్భసంకల్ప త్వా దేవము ఖ్యార్డ త్వసిద్ధిరి తి సల 

తా విదుషస్తావ శ్ మనోజ. ప్రీళ్యవగతవ్, కిం శన్యు 
ష్ న ట్ లే | వ ఎ శర రం ద్రియాణో న సంత, డ్ నంలె, అఆపహూోనీంల్ నంతె న సంతి చేతి నంళమే, 

రు ర. లకి Be’ వ ర యథా “సంకలాచెవ ఇక్యవధభారణశు త్వా సాధనాంతరాభావ ఊక, నవం భౌదరి 
లో జాత 

రాజా న్్ జ క హి ము చనాగా వా ER ట్ చె al - లో a సక శంరెంది యాణామఫెవం మన్న లే. ఆహా హ్య్వావమ్ ఆభ వమా *వమూసర్నామే$- 

యు రా కానడ జ్యా వ ~ = ' వ లే ౧ మనసి తాక కామాన్వశ్ళక రమర్య వీకే బవాలోశే ఇతి. యది విదునకి 

ద్రీియాణాం చునన ఇవ భావం నళ్తన్చం ైమిని రాచార్యోమన్నకే, 
స వకభా భవతి తా భవతి” ఇలాదినాః విదుహః అనేక ఛాభెొవవికల్నామన 

శరీర భేదం వినా కదాచిదేకభాభావక, క చాచిదణీకభాభొనః నంళవత్తీ 
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సూ, ద్యాదశాహవదుభయనిథ ౦ 

బాదరాయణోఒతః ౧౨. 

బాదరయణః వునరాచార్యో౭.తవవేోభయలింగ కు తిదర్శ 

నాదుభ యవిధ త్యం సాథు మన్య తే, యదా నళదిరతాం సంక ల్పయతి 

తదా సళరీరో భవతి య దాత్వళ రర తాం తడాత్యళ 05 అతి. సత్వసంక 

ల్పతా్యాత సంక ల్చవై చి తొ త్యాచ్చ ద రాద శాహవత్ , యథా ద్వాదశ, 

హౌన్సర్రనుహానక్స్ భవతి ఉభయలింగ శ్రుతిదర్శనాత్ , నవమదమ 

థి 
విత్రావికామా భవంలి, ఏవం. మూ మపి స్నుః, వవం "హ్యాతదుప 

పద్య తే, 

లా శా 

రాద అవ వం గ ఆం ps 
సానే ఫొరిశేం ది యు మిష యెష నిద్యముా " స్వవ్యుపల్యమాా Ch వవ 

గ 

౧౨. దాషదశాహవదితి, “య నవం విద్వాగ్ సన్ఫ త ముపయంతీ' త్ఫు పొయన 
WW 

చోదనాగమ్యక్వశ్రు లేన్ద్వాద కావాస్య న త్రత్య్షం, ఆనశేతి చోవయంశీతి వా చోది 

తత్వం స్మత్త్మలజిణమితి స్ట లం, తథా “"దాష్టదశానాం (సృజొకామం యాజయు 

సిధ్ధాంతన్తు--- 

ఆత నీవ మన సేతి విశేషణాద చేక ధాభావవికల్చాఖిధానాచ్చ, ఏవం లింగ 

ద్వయాల్ , యదా శరీరాదిసంకల్పకి, తదా శరీరేందియవ త్ర మ్; యదా తు తత్సం 

కల్చాభావక, తదా శరీనేంద్రియివత్త్వాఖావ ఇతి ఉభయివిధం విదువష ఐశ్వర్యం బాద 

రాయణ ఆచారోన్టి మన్య తే. ద్వాదశాహవతీ యథా “ద్వాదళా హవ్భుద్ధి కామా 

ఉపేయుు ఇతి ఈ ఉ పాయిచోచ శాగమ్య త్వర ద్యాదశావాస్య న న్యత్కత్వేమ్, “ద్వాదశా 

జూన వ జాకౌనుం యాజమేల్ ' ఇత్యపా హర ఇకేం సతి యజతిచోద నాగమ్మ తద 
wy) ౧ ౨ ని 

ఫీ-నత్వ్యం చేశ్యుభయ విధత్వమ్, తద్వదితృర్థ 8 

నను విదుషః శరీరాద్యఫా పే కథం భోగ స్తత్రానా 

తనో; సేం ద్రియస్య శరీరస్యాఫావకాలే సంధ్యవత్, యథా స్వే మానసీశ్ర 



1126 రత్న వ్ర భాభూషి కే శాంకర బ్ర, బ్రహ్మానూత్రభాజ్యే [అ.! 

సూ భానేజాగ గృద్వల్. ౧౪. 
బ్ సే ప్రన స్తన ర్యథా wal విద్యమానాఎ ఏవ వీతొప 

కామా భవం త్యెవం ము_క్రస్యాప్యువవద్య లే. 

ప్రత సంచా నక రల 

సృృజ్యం లే కిం వా త శాసన మోము 

'తృమననో ర్ఫేదానుపవ త్రెరేశేన ఫొరిెరేణ కరి 

రాణి యూగాడత రాణి నిరాత త కానీత్వేనం ప్రాస్తే ప్రతివద్య లే ప్రదీవవ 

దితి యజతిచోదనాదర్శనాల్ నియతకర్తృక త్వావగ మేన ద్వి రాత్రాదివద హీనత్వం 

వేళ్సర9, ౧౩ 
శు 

వదిత భవత్ వీత త, 

ఇతి వంచమాధికరణామ్, 

్ ను బల ా రీ జ న్ ళో ౧౫ పృదీవవది న సంకల్పమాత్రాన్నిరి త దేవోను జీవ్య తేషా భయథా 

దర్శనాత్ సంశయమాహ---భావమితి, ఆనాదిలింగశరీర నె గ్రకస్యీన్నేవ శరీరే భావా 

న్ని తా నేక జేపూవు భో గానిద్ధిః ఫూర్వవతఫలం, సిద్ధాం లే తల్చిద్ధిరితి మత్వా 

పవ్ష భోగ? జాగ గు దివలత్ జ కద్వద్శాగ ౩. కుత్ర, “మన నై తాన్కా-మాన్సశ్ళ న 

మే” ఇతి శు తేః; క గోవవయేవోవ పపల్తేరిత్యర్థ:. 

నను జేహాద్యభాజే౭పి భోగనలే స కరీరాదిసశ్త్వాంగీ కారో వ్యర్థ: స్యాదక 

ఆ హావ 

జేవోవభావకాలే యథా జా గ్రద్భోగః స్వవ్న భోగవిలత్షణనో భవతి, తద్వ 
fw Gr 

Cr BA 
నను వికల్పామననలింగన విదుపో=.నేకశరీరాణి సంతీత్యభాణి, కద్వ్యర్థిష్ 

శేషు లేవు భోగాయోగాది తామే వ సంగ కే దమాహా.. 
అత ఫూర్వవ మే, వక్షసీ సీ చేవ చేయా భోగం, వీచ్రాం బే సశ్వేష్వితి ఫల భేద, 

mp 
తత్ర కిం విదుహిో నృజ్యమా నాని శరీరాణి చారుయం త్ర వన్ని రాత్త కాని, ఉస 

దాదిశరీరవల్ నాత్మ కానీతి నం చెప రా నిరాత్ర శానీని ఫోర్వః పత? సిద్ధాంకన్తు-- 

ల్ . రా 



1123 రత్న ప, భాభూపి తే, శాంకరబృ వానూ త్ర భాజే (అ. ౪. 

నామ నెకళరీం యోగ వ్ర క్రియా. కథం పునర్తు కృస్యా నేకశరీ రా వేశ్వా 
లత, ణ మైశ్వర్యమభ్వువగమ్యు లె యావ ణా “రఠల్కెన కం విజానీ 

యాత్. న తు తసి (తేయమ ఎస్టీ తతొో౭న్య దిషభ క్ష కం యద్విజూన్ 
యాత్ సలిల వకో దృష్రాఒడై (తో వతిితి వెవంజాతీ య కా శ్రుతికి 

తి, 

ల 
a] 

శెష విజ్ఞానం వారయలత్యతడ_త్హక వం పథ 

సూ, న. 
రాపెక మావిప్క్ముతేంహి. ౧౬ 

Cir] 

స్వావ్యయః సుషు_ప్తంస్వమవీతో భవతి తస్తాదేనం స్వవీతత్యా, 
సంవ క 3 a ¢ = అ కందు ఇ గ) జ సరకు ల వల్యం, బి, పావచ సుక ద్రవ మేతి 

త్రి రె ప్ర ? “నన ems సా వ 
గం న చూ స్టితే నువ స్థ మవే మె తది శెషసంజ్ఞాభి వవచనం 

వి 
ర 

ONL 
యో 

య్ | అ 
బాము భవంతి, తేపొం నియామక్షవానాదిచి తమకం ॥ భవంతి, ం నుక్షవ దిచి శ్ర మిక్యర్థ$, ఊఉ క్తరనూ త వ్యావ ర్త ర్ట 

టె - నా లా Ss ఉలి ”క అ కా ర శక కం, వవం కరా వయం నుమ ప్తీము క్ష 

స్వావ్యయేతి, తత శ్రుత, కదధి కారవశాల్ సువష్త్యాన్న ప్ర కరణటలాదు కవ 
నానామన న్నతరాాకీ Sts హవన 

వ్ 

మృతం, హి యత స్తతో౭_వగమ్యత కః ఆ 
వకథా భవతి ఇత్సాది-కా. కసా సాక్చర్వాణి శరీరాణి సాత క కాశన్యేవేశి దమ్, 

పెద్ధ నను విదుష న శరీరవత్త్వం యు క్షష్; కల్యేన కం వశ్యేత్ ఇతి “తతో 
ఇ౭.న్యద్విచ క్షం యత్పశ్యేత్ * ఇతి చ విశే ఇషజ్ఞా నాభావ,ళ (*,వణాదెత్యత ఆహా. 

స్వావ్యయసంవత్తో$ న సుషు_ప్తీవరమ ముక్ష్యో; అన్యతరా పేక మిదం నిశేవజ్ఞానా 
కద భావ శృ్ళవణక్. హి యత సృకరణా దేవ వమావిష్క్శుతకా; సుమ ప్రీ ప్రకణా -పీఠయా 
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వవస్థాంతరం య వై తజ mn ముప పవకల తస్తాదదోవ, 

ప్రత్ పష్టాధికరణమ్. 

సూ . జగ్ద్వ్యా పార వర్ణం పృ ప కర ణాద 

సన్నిహిత తంంచ్చు. ౧౭. 

జు సగుణ బ హోపాసనాత్ సావ మన నేళశ్ళర సాయుజ్యం 
J గ్ా బై 

వజ సా 3 చె తాషపోోని( వృజంతి కిం తేషాం నిరవ గ హ మైళ్య్వర్యం భవ త్యాహోన్వ సావగ్ర 

హామితి సంశయ కింతాపక్ పా కం నిరంకుళ మేనా మూమెళ (రం 
JD ౦ ఏఇ_ రీ 3 

భ వితునుర_తి “ఆపో తి సాగ రాజ్యం. సారే చె డెవా బలీమూవ 
రొ a తీ సా 

హంతి. తెపాం సెర్నేషు లో కేసు కొము=దారో భవలి త్యాది శు, తిభష్టకి, 

ఇత్యేవం ప్రా పాసు పఠతి జగ దార వ చపారవర। తి. జగ దుత్చ త్వాదివ్య్వా 
జ 

పారం వర ఎమ త్వాబన్యవణిమూ జ్యాత క మెక్ గర్వం ముక్రనాం భవితు 
అద 
ఇ 

జ లీ ANE 

ముర రల జగ దా గఇపార స్తు నిత్వసిద్గనై షవెళ రస నుత, తస తత 
ఫ్రం “య గాధ వె? sre 

'సముజ్ఞా నాదివాక్యం ము_క్షిపిషయం యడ సుమ ప్ప ఇతి సువ ప్తవిషయమితి విభాగ ః, 

ఇతి షష్టోధిక రకమ్. 

గ౭, జగ్గద్వా గ్ర ఫారవర్ణ ౦ నంకల్పా చే చేతా [1 

చా వ్యతిరిక్త క్తవిషయ త్వేనాత్రాపవా చాత సనంగతిః ఉఊభయణా దర్శనాత్ నంశయ 9, 

-ఈశ్వర సానాత్వ్వం ఫూర్వువ క్రఫలం, సిధ్ధాంచే తు నిచ్యాయోగి నామోశషరనియన్యు త్వా 

'దేకస్య నిత్యని స్థెశ్వర నై స్టవ్ జగక్క ర్తృృత్వసిస్థిరతి వి "పేక ప్రలయాత్ నర్దసమయేయ 

'శతోజఒన్యల్ * ఇత్యాది శ్రుకక్, పరమము క్షి పక రణ పేతయాం 'తల్కేన్ ఇత్యాది; 

తస్తాన్నేదం సగుణాబృహ్యవిదః నరిరాంగీకాశే బాధక మితి. 

ఫూర్వం సంకల్పమా శ్రే 



180... రత్న ప్రభాభూషిలె, శాంకర మానా జ్ బ్రహ్మను త్ర, భావే (అ. 

పృకృత త్యాదనన్ని హిత త్వా చ్చేత రేహెమ్. వరవవ హీశ్వరో జగద్యా 

పా రఒధికృతః త సువ పృకృత(ోత్పత్వ్యాద్యుపదేశాన్ని త్యశబ్బనిబంధన 

త్యాచ్చ, తద నేవ ణవి జిజ్ఞాననపూర్వకమిత శే షూమణిమూ డై ౪ ళ్యర్యం 

శ్రూయతే, లెనాసన్ని హతా స్తే జగదాళ్ట పారే, సమనస్క_తాజేన 
చైమోమనైకమత్యే కస్యచిత్ స్థిత్యభిప్తాయః. కస్యచిత్  సంహోరాళి 
వ్రాయ వ్రల్యేనం విరోధథో2పి క దాచిత్నా సత్ - అథ కస్యచిత్. సంక్రల్బ 

మన్వన్యస్య సంకల్ప ఇత్యవిరొ ధస్సమ ర్థ్యాత, తతః వర మేళ రాకూశ 

తంత్రత్వమే వెత రేహామితి వ్యవతిష్థ లె. 

సూ, ప్రత్యక్షపటబేశాదితి చెన్నా ధికారిక 

మండలస్ట్రో ౩౬ ౧౮, 

ఎ ( ని చ వ రే అథ యదు. క్లం ఆవ్నో తి స్వా రాజ్య మిత్నాది పృత్వ త ప్ 

ఇాన్నిరవ గృహా మైశ (క్యం విదుషోం నాసాయ్యమితి తత్చరిహ ర్తవ్వమ, 

అ శ్రాచ్యళే. నాయం దోమ ఆధి కారికమండ లస్థ్రోక్తే, ఆధి కారికో 

యన్నవితృముండలావిషు విశిషోయత నేవ్వవస్థితః వర మేళ్యరః తదా 

స్పేతణ పూర్వం కర్త ఎత్వం శ్రుత" (సృకృతం త్రై స్థవ నియంత్భ త్వాదెర్టగ ద్వా వ్ట్పో 

రకిన ప్య్యుపాసజానాం దేవాం వినేషణం సంభవతి కించేశ్వరస్య నిక్వసిద్ధ త్వాత్ శ చైక 

సమధీగమ్యత్వాచ్చ జగత్సష్టత్వం యుక్తం నతు తత్స) సాదలబ్ధసీద్ధీ శాం బీవానా 

మి త్యావా --- నిక్టకళబ్ద నిబంధన త్వా వ్చేతి. కించ విదుహోం సమప్రాధథా న్యే మిథ్గో 

విరోధ, ఏకం సత్య చేశకేషాం గుణ ల్వే త్వేక వవేశ్వర ఇత్యాహ---నమనస్క_ కో 

దితి, 

౧౮. అధికాలే నియోజయ త్యాది త్యాదీని త్యాధికారిక్కు స చాసౌ మండల 
ధి 

శ్చ త త్చా) వ్యతో్వ క్తేంత్యర్దః, మన నస్ప్సతిన్న్ఫూ ర్యమండలాంతేస్థ 8 వరమా శ్రా “తక 

రమ్; జగ ద్వా పారన్తు వర మేశ్వరనై సవ; సృష్టి వాశ్యేమ సర్వత్ర తనై గవ OL 

కాల్ వకృక త్వాల్ , విదుషశ్చ క త్రానన్ని హిత త్వాది త్యర్గ 8. 

నను ఆప్నోతి స్వారాజ్యకు ఇతి వ్రత్యవక్రుత్యా ఐశ్వర్య్వోవదేశాన్నిరం 
కుళం విదుష వశ్వర్యమితి చేల్ , న, అధికారికమండలస్థో శ్తేః అధికాశే కత్తద్యా 
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య ర్త "వేయం న్య రాజ్య వూ మా వ్పీరుచ్య లె యత్కారణమనంతర “మా 

పోతి మనస సస్సత 'మిత్యాహ- యో సం సర(మన నాం పతిః వూర్వసిద్ద 

ఈశ్వరః తం ప్రాప్నో తీ ల్యెతదు క్షం భవతి, తదనుసా రేకై న చానంతరం 

వాక్పతశ్చ్పయుప్పుతిః (క్రొ నోత త్రవతిర్విజ్ఞానవతిళ్చ భ వలి” ఆస్వెహ, వవమన్య 
రూ 

తావి యభాసంభవ నిత్యసీ ద్ధేళ్వారాయ త్త మే వెత శేబూ మైళ్వర్యం 

యోజయితవ్యము. 

సూ. వికారావర్తిచ తీథాహి స్టంనూహ, ౧౯ 

వొ కారావ రృవి చ నిత్వముక్తృ కం పార ర మేళ్యరం భావం న కేవలం 
bh 

నికారమా త్ర త గోచరం  సవితృనుండలాద్యధిజ్థానమ్. తథాహవ్యాస్య 

ద్విరూ బాం స్రైమావోమ్మాయ: “తావానన్వ వముహివమాా తతో 

స 

పః పాదోఒస్న ప సర్వా ఫరా తాని ర్రవాదన్యామృః 0 

కందము నచ తన్ని ర్యికరం మావమెత భా లంబనాకి ర్రాన్ను 

వితుర్వనేణ్యం-ధియో యో నః చోచమా' దితి శు కః తథా చ యది పూర్వం 

నిరంకుశం సా్వారాజ్యము_క్షం స్యాశ్త 

భోగ స్వారాజ్యం న జనజ్జ 

వావం తాం న బూ యాదతో 
8 లి gs 

త్యాహ----కతదనుసారే కోతి, రం న్యాయం కామవారదవాశ్ళేస్నతిదిశ తి. 

వవమితి, 

OF. జగద్యా క పారడి పా సక 

ది త్యా శంకొ పాస్యస్థనిర్దుణన్వరూ రాెపీ వ 

పారే ని యోజయతీ త్యాధి కారిక! స బాబా మండలస్లః సూర్మమండ లస్షః వరమా తి, 
ల క 

నల 

క్ “క్రీ? ఆ; కనలిమి ఇకుత పాప కనోెకే? విడు 
తనా నః ఊఉ శ్రర వాక్కే ఆప్నోతి వుననస్చలెమ్ తా లర ట్రాలీ లతను? విచుక్ష 9 

| > జా fe చం టాంక్ శే చా శదరన్నొ వలో శ న 
అనాం. గ క అ షె ముగ వ | ల్ న (సా గ ద 

నాతిశథయ మెశ్చుర్భు మితి గమ్య ఆయ ఇ! స్స్ స ఇవ కదప క య మెశ్వర్యము క్షం 

స్యాత్ , తర్హి ఇదమాశ రా ప్రివచనమనర్థ కం స్యాత్. అతః సాతిశయం. విదుష 
లా డ్ 

వశనషర్నమితి సవుమ్ 
ఎలి థి | 

నగుణోబ హః విశారవంర్తి నిర్దుణం న్ష్వయావమ స్తీ, తథాహి బ హణి సగుణకష్ట 
తాబ అవి 

Go శ ర్వా లే యాని A 

నిరు ణక్షయో3 విలవిచదుపా సెం ౪9 తా చానస్ట మహినూ తతి జ్యాయాంళశ్చ 
౧ 0 UU 

ఫూరుషకి ఇత్నాదికా. ఆయం భొవ$యథా సగుక్రో స్టీకం పెరుణస్వరూవమ్ ఉపా 



1282 రత్న ప్రభాభూపషితే, కాంకరబ్రహానూ 

కమేక్యనే నిర్దు ఇం భూపమన బాప రూపే ప వ 

ఒత్త న. 9 సన క వ. 5 wn 
గు గావ్ నిరవగ్యహమైళ్యర్యమన వా ర్ 

ఐతళ్చ న. నిరంకుళం వి కా ా లంబనానా మైళ్యర్యుం యసా 

| వ వా మని ద == ఎ అద రాం డా 
భగ మాత్రే మహావనున య, డె న్ళ్వే రణ సమానమిళ ఫరూయ తే “తనూ 

om అజా తా ar. tC హూ ఆపో వె ఖలు మోయంతె లోకో సాివితి స యా తం దేవన 

౨౦, నిర్గుణస్వ్టరయా పే ప మాణమాహా___దర్శయత శ్చేతి. యథా జ్ఞానాభాచా 

న్నిర్షుణం న స్హాప్పం తథా ధ్యా 

భావశ్చ నిధ్యభావాదితి భానః, 

౨౧. తముపాసకం ప. గతమాహా హిరణ్యగర్భ, మయా భఖుల్టమా 

రాయ 

నాభ వాజ్జగత్స ప్ప ఎ ఏది న ప్రావ్య త భ్యానా 

2S 48 అమృతరూ పా మో 
వ we 5 | డం నే 

ర శ్రుత్యంశరమావా=స యతి. భోగసా మ్మే దృష్టాంతో య 'భేక్యర్థః, లేనో 

కే భుజ్యం లే క వాష్టసొ లోకొ=మృతోదకలకుణ 

* న పాప్నోతి శజ్జానాభాొవాశ్; యథా తద్దశం జగదుక్ప త్యాదిక మెళ్వర్యం న 

కదుపా సషఫానాత్ ; ఉ పాన్యఫావశ్చ శ్రుత్యభావాపితి. 

కొసష్షగూ వము క్ష్తమ్, తత్ర (సృమాణాంకర నూహా 

ర్ దాం న కదు లం కంలం దం సా (1 క జం త సక సట్ కాస కీ 
ఎవం బ్రహణతో నిరుణాక్షం శు తెన సతీ దర్శయత$;; న త్ర నూరో భాతి 

ఎతిరితి, 

| CN UK గనీ 
రలు 

tr 3 fib ?} EC గ్గ లే ar షు wn 
గ్గే క్ల (6 షు ల 

ఖాన 
పు సస GA ul డన్న 
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తాం సరాషణ భూ తాన్యవంతి ఏవం “హావం విదం సర్యాణ భూ తాన్య 

వంతి తనో ఏతనై స్వా దేవ తాయ సాయుజ్యం సలోకతాం జయతి 

త్యాది భేదవ్యపదేశ లం 7 భ్యః, న న్వెవంసతి సాతిళయ తాష్గదంతేవ _్తే ( 

మైశ్వర్వస్వ స్వా త్తత తై ృైపామావృ తైః 

భగచవాక బొదరాయణ ఆచార్యః పఠతి. 

సూ, అనావృ త్తిశ్నబ్దాద నావృ త్తిళ్న్ళబ్దాల . Cry 

సమనిష కేనార్చిరాదిపర ణా చేవయానేన వథా య 
చా 

a3 

గర 

హలోకం కాస్తో క్షవిశపణం గచ్చంతి “య న్నరశ్పిహవైణ్య 
చ్ de ఎవో ర | | . 

వౌ హలో కే తృతయస్వామితో దివి య నై్న్షైరమృదయం 

జారీ Ch 

Ea 

2 యణ వష య Vw Dw wr wt ra వ్ లి. 

న గ తస్మోమసవవో యనీ న్న వరాజతావూర్మ్రృహణ యగణుం 
స యస్మాన్న 9 షజ్ణన సమస వ న్న్వ పూర్చ/హ్య 

శ్చ 
7 ఎమీ ౯ 

ఇత్యుశబ్లో ఒవ్బర్దః. సలోకతామపీత్సననయ:ః. సాయుజ్యం సమాన దెహాత్వం కయమేణ 

శ్ర కారం సొూజయతి భగ వానితి. భగ 

వ త్తం సర్వజ క్షం నూత జాగరఠరా థిష్టాాణామాచానే స్తావనా చ" ఛార్యత్వం బాదరా 

వ వ క థి 
యణవ దేన బదం కా శమ వాసో కా నికనర్వజ స్వ వరమగురోర్నా రాయణన్య 

చ్చే 

, ఆని ల ను శ 

_౨D_9, సగుణవిద్యాయాస్సాతి శయఫల లష్టడ౭పి కతో నిర్దుణవిద్యయా నావృ త్తి 

ని న్ అగా 

రిత్యావా---అనావృ త్తిశ్ళభ దితి, రు బహలోకం గచ్చంతి త తం ప్రావ్యనా 

ధా య 5 3 లీ వే న ov tu 

వర్తంత ఇతి సంబంధః, లోకం నిశినప్రీ-- యసీస్నే తి, ఇత్ ఒస్యాత్సృృథిపిలో ౩ ల్ 

తృతీయస్యాం దివి యోబ్రహలోక _స్తస్మిన్నర ఇతి ణృఇతి ఇవార్జవతు ల్య్భౌ సుథావ్రాదా 
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కబ్దేఒసౌ కాస్తం యోనిక్నన్వేతం త నమన వరంబహాు వీ పా; ద | 3 ల లాటి ౧౨౦. కొ స్త షమాణకతా(జ గజని వ భాలతిశారణతాంచ సాధ ననంక ఆల గ ఎప బ్ల్న్వ్కభ్య వు నెథనాసంవల్త ముతా బవా మి్చాా మితి నినితం భవలి. ౧౨౧. శాస వ చమూ WU _ం లి ళం ల్లీ | కత(ం న ళక్షతె బవాణి వ తీజాతుం, కృత్చ్నస్ను వదరాశః కక ( లాడి ము ర ర శ 
Pe వై 

బలో లలో లో జ జం డ్ 
పరత(ం హీ జై మిని], పాహ. ౧౨౨. కర కళ ల నీజ సఫలాచకతా హీ త ధి థు? అద జ స్వాల , ఆతవదగకపాకా నామాన కర వవంచితం హీ 2 థి థి 2 UU మతు, ౧౨౨ ఆధషయనవిఘ్యు హా వచే భానగనకత వునాషయళం, 

. [లీ i లీ _ 
యు కో డి 8 * 0 కానసరస్న్వాదాన్ల్యూయ తొసూత పత్రి మతా ౧౨౪. ne 

| | ం 
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ఈ మధ వా కక వాక్న భా వేన, రాజక నిందారూ క యా వరతషం చ 
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ఉకానేవ 0 నిరనీతుమ త్ర తు కచ్చ షి బూ మధ్యనిర్దిష్టః, పంచమ్యుంతళ్ళ్చ 

రమః ప్రథయత్యు క్రార్థవొధకం కళుమ్. ౧౩౧ పకువికేషణవాచీ 

సమితొహ్యూంన్ 2 ఒప ఖండవమాచ స్టే , అన్వయ ద్ద యో౭.సౌ పృక్ళలే 

తాత్పర్య వాచక, భవతి ౧౩౨. అశ గౌఖండం బ్రహ్మ వృళవాద్యుం 

భవతి వస్త స్తనిచయెన, తు తకాత్స రా నష్టే మైవం కతి సూ 

Ee: 

(లా 

(Cf 

వా క్యొష్ట 8. ౧౨౫. శాస్త స్టాప్రమాణక త్వ హేతురిహోే కో ప్ = (CE 
a | గ 

తాత్పరక సం, తన్ని రగ “ఆమెన సాధననముప క్ర, మప సభల బంగ హలట్కు.._౦ ంస్యాత్ , 

౧౩౮. ఛాందోగ్య మైతకేయ రయ నమాండూక్య లై శ తిరియాణి) 

ఈళావాస్యాదిని ఓం యాని చ వెదాంత వాక పజాలాని. ౧౩౫. లేహౌ 

మువక్రమాదడెౌా విమృళ్యమా నే విశుద్ధ ఖా చేన, జేషూం వేదాంతానాల 

బ్రహ్హాణే తాత్సరష్టనిన్ల యో భవత, an నన్విహ వడాంతానాం 

బ్రహాణ్ ఆతాత్పరమనుచితీం నక్షుం, ట్రా పరి నిష్థితేం కవ్హానాంతర 

గమ్య మేవ భవతి యతః. ౧౩౭. నైజూ శంకా కార్యా సిద్ధం 

మానాంతరాభిగమ్యమిత్క్ రూపావనహితముతడ్చ హా న మానారీల్ 

Cc 

ఫ్ర ఇ 
రాణ్ సంస్పృళతి,. ౧౨౩౮. న న్వెవం విద'ంలైర్య 'వాణ్య్నావేవతె ఫలం 

స్యాత్ , -స్వూూయోాపేయపిహీనే వస్తునా న 

౧౩౨౯, పురుబూర్హ ననాధకిం స్యా దయ ముఖా దియముపకిశ్ చ్మా 

సారూ వేయ జాతే స్వాతెమిహ్ఞై ప్ప ్భనిష్టపకివారా, ౧౯౦. ఇతి 

సాలన్ 0 కతవస్టం యత వత చ్యా స్త మెవముపడిళే ల్, సా ఈయూ 
చై 

"పేయవిహీనే బ్ర, హణ సొాయాత్య, తె ప్రువుర్షస్నా త్ ౧౮౪౧. ఆతానం 
కో న ఆశ 

చత్సుర పో మదాంయవకీ త్ర యూ విజానీయాతి, కీం ఫల 

మిచ్చకా కస్ట చ కామా మె 

= en కరా వన ఆతం మ శ స్తే గై హా ఆ వాంతానాం వ ర్వా /దిస్తావక తషమాశ ంక్యం, తత్కె సత్యాదీని 
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హ్యాక ర్త కౌ దుస్ట బోధయంతి యతః. ౧౪౮౩. (శు శుతితాత్ప్వే నిదే 

న్ 
వ 

3 © 

జహణ శాస ప మాణ త్వమవి, నీదం స్యాదితి కకం దూవయితుర 
WJ , లో 9 

జూతకాతుకాః కళ 
తప 

చిత్. ౧రోర. శౌన పృమాణకత(ం బృ బృహుణ యచో) 

నీడా ఫలానవగ గమాద్విథి శేషకయివ తచ్చ యుక్త 

తమ్. ౧౪౫ ఆక క్ష వేత్నా3 నృ రాత్త పాస్తా విధియవమానాయాం,; 
కో: పావాహా కం తద్న హే కత్వేవం భ వేదివాకాంతా. ౧౮౬. తసాః 

2 —3 3 సి 

తీపాదకాళ్స వపదాంతాః, సత్యం జ్ఞానమ 

అ బబాత్వా చా పఇ్రహోపయు క్రనస్సుః. ౧౪౭. యూ వేఐళు 

/ 

న వకోభః ౧౪౯. వధిసంప్ళర విహీనం & బ్రహ యథా 
బొడ యంత వెదాంతాం స స్తద్వ్యెపా థాత్ర రాజా యాతీతి వాక 
వావమ్నుం స్వాతి , ౧౫౨. ప్రత వమాంతర మేకేన్ని ర రన్య తే సపది ఖభాపహ్చు 

కారేణ్య య ద్యెభమ్యతా స్యాద్దతార్టతా భవత్ పూవ్వు? కంత్రైణ. ౧౫౧. 
ప్రా: కక చోవపెట్లో ధరా సాక్ర కరరూవ వ్ వ స్వాత్ , కాయుక వాచిక, 

మానసఖేచేనె తి “ధోవవషం హీ. ౧౫%. తత్సలమవి ఛాసో కం q__ cy 6 ప్ప ౨ 

గం శ్రోఖైన నిరిషం, య చో్పోపాసనము క్ల కం మూాననిక్ష are 

న తదన్నత్ . ౧౫4౩. క్యానమాకి తాద్చ శంస్యాద్ద్యానోపా మా 
రు భిదకోంకాత, యప, ఖే తృ, యవి చో పాననసాథ్య్యో మతో తర్హి 
ఏవ స్వాత్ ౧౫౪, కరా రాయ త్తఫలానా'ం శా త్రైతానిళ్య లై వ 

ప్రొ వ్రతవత్తివిధివరా క్చేచ్వేదాంతాః వ్రథతమనూ తమఫ లం 
సత్. ౧౫౮౫ లతమణనూ త్రం తద్వత్ప ంచూణస్తూ శ్రేం సమేన్యయా 

ట్రా చ నోశచా జ్వాష్యం నాన్న ప్రా వావర్షిం భవతి నావ్లి సంన్కా 
. న వికారం వా స్యాదిహ విఫేశేషత్యం కథం ప్రసజ్వేత, 

షా చ మునాదినా నూక, ౯) నా స్నా నాచమనావీనామవివి కానాత మా తృ గామిత్వాత్. ౧౫౭. నాతా ne) —_డె | J 
పాడే 

CR | 9 య [/ 

స్కారో్యోఒసా నిత్య త్యాదృవతి నోవికారోష.కి ద్యష్టవన్షివిధన్ననం మ శే ద నావ లలి జ న్ టబ సా? వశ ర్ం దివిథివరంశా స్త్ర ము, ౧౫౮. విధిశేషత తం CA); హాణ సాథ 

ఏతితే క 
నై 

వ్ న చాకంక్యం, . యద్యవగ తమన న్నీ న్ని యుజ్య లే వి 
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పెరేణ వా ్యేన. ౧౫౯. విధి సేషతా తదా స్వాద్య్యూ పొహావనీయ రకా 

_స్తథాదృ స్పై అవ గత్యర్థం ్యాతచ్చ )వణాద్యం సాధనం వినిర్జస్ట్ర 

౧౬౦. శ్రైవణమన నాది నాథ నప౦ ప కాద వగ తర్యదా భవతి, స 

మూల కారణప హృదయ గ్స గంధ ప్ప 'శదన ౦భవతి, ౧౬౧. తెనానర్థనివృత్తా ఫ్ర 

పరమానందై కరూవతా మేతి, "స క్యేతముర్గనికరం పళ ప వేదవ 

దూదీని ౧౬౨ ప్రథయంతి వారయంతి చ కక్తన్యవి" నేషమవసర ప్రాప్తం, 

చేదంయదిదమువాసతల తా స్రదిన్యవిచ పదవా క్యాని. ౧౬౩. వ థయంత;? 
లో 

ను పాన్యత్వం బృహ్లణ విధి "సషతా కథం ఘట త విథి శెషత్యా భా వ లీ 

1 

జాం en కి న? | హా మాం నో ఇచ చాక ద్రష్ట్రన్వు ఏవవమూదినీ. ౧౬౪. విథివాక్యా భి సాని శ్ర తవచనా 

నీహా నములాని సుష, నెపాకార్యాషా శంకా యత వతాన్నరవ తరణి ఫలాని న్యు వైపా కార్యా సనన త్త 
సుషః. ౧౬౫. వరమపవ్పురుహాన్ష వాం ఛినమనాత సంఘాత్ప 6" జుఖకృ తన్న, 

రీ ం i ng రి రీ నై రే 

సర్వాంత ౯ వరాత్మాని చేతి వృత్తి తప పవ రనారానీ. ౧౬౬. తస్యాం 

“వ రితోయూాం బ హోవగ తిరి కాయే మయుడితి నసీవారబోధక ఆ 
(క లా | ంరా ట్ లీ 

జ అద వై ఉం = ళా న న ష్ 
నామా లె వగసుణ్యుమ. ౧౬౭, న్వు గన రొంపి న్న యు స్స య్. ఫ్రై గ గః వై 3౦0550 

యత స్తయార్సి న్నశాస్త్రకా భవత సుతిపకత యా సిథినాం కి యావన న్న క స ఆ అం 

తన సర్వ పటాన్ ౧౬౮. యచ్చ సఫలార్థకత్వం ని సధ వా క్ళిన 
Dn ఒర రీ దృశ్యతే తేదిహా, హనన క్రియానివృత్స సప వా నన్యం వ్రతీయ లె 

త శ్ర ౧౬౯. న చ తదుభయం శ్రీ యా స్యాన్న వా కృయాయాళ్ళ్చ 

సాఫేనం భవతి, విధ్యర్ణ నాద యూర ర్ కర దివరాత వాక్య జాలని. 

౧౭౦. దృశం ఆ ఖలు తేపోను నకి త్వం న కోపి వారయతి, వూర 

సిన్న వి తంత్ర దోపో=యిం దుర్ని వార ఇవ భాత. ౧౭౧. కథము_ తవ 

తంత్ర, సా మదం నిభాతుం సమర్గ తాం గ చ్చేత్ , తసా సాద్యెదాంతానాం 

సిద్ధార్థమత్వ బాధ కాఫొ వాత. స్ బ్రహ్మావగ త. సత్యామళ ౨ 

రత్యం ప్రవద్యు తె జీవి బృహాణ్యుపాసనాయా శెపతషం మాసు 
(a సే (3 

mo చమ 2 = గన వతం రన రన Dy ag విషయభె వెన. ౧౭౩ బ్రహ్మణి త చ్భెషత్యం క_ర్షృ త్వా త్బా వ్చవతిప 

నాళ ౦క్యం, బ్రా న్. విధి నిపత్వం క ర లషనావి నైవ సంభవత్ 
2 MW న్ 7 ON . ను డ్ జ్య ల్సి Z వాం ౧౭౮. అవిద్యకసంఘా అ కర్తృత్వం స్యాన్న a ౭.వ్కి వర్త 
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ర స్తన్ని డానకో భవతి ౧౭౬ సమసమయికత్వనున యో 

ర న్నవవో రాధ్యాస యోర్వత్ తో భవతి, ఉపదర్శితసంఘాతో నిశా 

ఆహా ద క్వ శాన, ౧౭౭. వుక్రైదిర్త "ణాక తన్వ చ సరా 

త్ర తయానుగతో హా ముఖ 

పతే బ్రహ ప్రసమాాథి బాధిత 

ఎమపహాం ౦ పృత్యయన్సగె రా ఇతి ౧౯౭౯, 

సపది, యతార్ల ధియా 

లో ON 

[ీ 

(గ గ్ 
(4 

మ "కారణవువు 
న - ప వ్; ౬ లా దా “ఏల యాం దృహఫం, తెనాత్స ) థాన మేవ త్ర గుణం పరిణామి జగ 

perm. మా Wm atl ట్లో కా సన స లె సారా వ ba) అచ జా మై అపు ఎ యా ww లావాద, ఇ వత లా ఆద్యపంతం హోత “నైవ జగ దునొ 

న స B౧5 యం “Nr. క ర ద నన యబ్బు సషరూవపలవ్ ఆము ద లేం తదవి. ౧౯౦. 
మ వ కా = ల చనా శ i | NERY a! z= వ గ ఉల x 

ల ఖనన బా సై రా సమువా ౪ త్య భవత నిరవద్య్వుం సత K 
ద న వి 

లీ 



మాణభూ తాని, జన్తాది కారణం తత్త దెదిళ్ బ్దం ఫ్ర వ థానమి 

ర శ బాం రో అ ద ఇన బం ళల న | ఆ 

యు కమ్. ౧౯౩. అఇతెం తమవం నిరసితుమువమధీకరణరో నవ రల 

అయ్ ౮ 

సూ. ఈత తర్నాళబ్రమ్. ౫ 

అన్ఫన్యూ ల శౌ”? నవయవ। పంచమ్యుంతో ఒయ మాతు ele) న క్రీ.౧౯ర. 

బుస్టెన్టన స ఖవప్ర ఏన్నో నార్థక మంద్ వ్ హా నేతై వదం, అంతికుమశ్ బ్బ "ద 

వప 'సూగుహతమాచక్సే ౧౯౫ (యయసావళ బ్బ మెతత్చ, నాన 

(త్ర రాం ఎలెన “మెకృవస్తుడకా వ్రణం వా, ద్య 

వాకతరదచరిితసత*,వ వాచం తదేవ న సవన వ్. ౧౯౮. సంజ తొ హి 
5? యి సీ FR ఫ్రై అం నడు 

యు బహాణి సరా౪తవానరూవపే సాత్ తత వ కాథోతాె 

NE రా నద వి తాన హా న, ం వు ౧ వడ లో 

సవితఏ యద్వత్స] క క తె శొబ్బః, ౧౯౯. యది దేత్స్ర ఖాన మేతత్సు_త్తే ( 

ముపా 9 తన వతి సవంజ౦, తద(దజ స్హమోబభ్యం కంచిజవువి 
ని భ్ సీం) న a 

ల శ . al గ ప ఛానను కం స్వాతి. ౨౦౦. 

నన్వయ పీరా టత్భశ్ బ్దస్సతి నిరిష్ట హీ గణ ఏవ స్వాత్ , త్ర తై 

జవఐతి. తేత హ్యు_త్తేం వాశ్యే యథ స గణస్ఫ్యాతి ౨౦౧ గా 

తని ౯ సోజయం ప్ర ఛానవమో౭ పి సాధు రెవ స్యాత్ , నైషూ ళంకా 

కార్యా సత్సేద వాచస్టం ప్ర పఛానమేవెతి.౨౦౨ -ఈయ.తృళ్ బ్ర చో "రకా సౌ” 

న హి గెణో యేన సత్వ) థానం స్యాత్ , యది చద్దాణసో సయం 

తత్పపహాచారి కథం స్ ఆరెత. 903. నన్నేవ ఆత్ర త శబ్దో ప్యాలీ, య 

పరో హా హూదృళలి లో న అలా" ఖలార్థ కారణ మనూయమాా క" పా 

భద్ర సెన వతి ౨౦౮ 

వగ న ఇ 

సూ. తన్నిప్రన్య మోతు పచిశాత ., 

వలా నం కె కారాక యద సయ యమా 

4 Rh దేశస్సకత” క, యం ప స్టే. విహూతిి హీ 



స్ గ ల ~ p మ ననా € వ న్నే 5 జు స్నా ఘాకు నవాది య దాత్మీ కో బ్దస పస్టీతి, తత్త (మని వోక్యలభ్యా తన్ని a 

పు థాననిజ్ఞా నొష్టఆ ౨౦౩. తన్ని స్థన్య చ మోశతు_స్తద్బావావ త్తి వ్ 

స్నువదేశ సమ్యుగధికృతస్పోఒయమ్. 
వాత HOST. స లశ్రుతవిపరితం shes “వం కథం పవద్యె తే, ©, హోత 

హావరూవం మోకిం కథయంతి స వన పెడదాం తాః. ౨౦౯, నకి తృ నట 
కబ్జా వి ముఖ్య ఇహ దృష్టః, క స్యాత్సత్సద వాచ్యం 

ఖ హూపరం నాన్న చ పథానమవి ౨౧౦. యపిచ వృథానవాతా స 

సూ, యతా౦వచనాచ్చ. ౮ 

శ జా ళరాద్యు తాతా తన్నిష్టస్సా ఇడితి తుతర తాం. ౨౧౧ 
న ఈ రిక మ లి ఉక అ శ న్ ఒం వ జ్ వ అహ జ వా చౌ వ్య వ్ నా నా | అర్హ గమన వా కన ఎత_స్తన్నాగుల యల థం న వదాతి, రస షా 

నాన్న వ థానళంనకాప కాళ లన్ 2వ. ౨౧౨. పరవతనివననత మెహీా 

సూ, స్వావ్యయాత్. డా 

వహ ఖలు సత్పద వాచ్యం బ్రహావరం భవతి జగదుపాడానం, 
యస్తాత్సుషు వ్ర కా లే నతి సర్వెషాం లయో వినిద్దిష్టక ౨౧౪. 

నూ. గతిసామాన్యాత్ . ౧౦. 

కించాన్యదవ గతీనాం సకల శ్ర త్యంత వాక్యజనితానాం, చేతన 
కాంణవిషయకి భానం సామాన్యమవిచ భాతి యతః ౨౧౫ తన్నస్న స్ట 
వాద తావి హు చేతన రణపర త్వసంసిధ్రా, అకజం తీయన నయత; 

కథం సమౌ త, ౨౧౬. 

నూ, శ్రుతత్వాచ్చ, ౧౧. 

స్వతాళ్వతరవ, వ భృతి శు శ్రత్యం తేషం శ్ర తం హా యద్బ పా, 
జన్మ తిలయ శాశ్ణమన్య శ జేవేత సకలమనవప్యమ్ ౨౧౭. బహ 



వథమాథ్యాయే వ్రథమపాదః, 1151 

వి చార్భమిహో_క్త కం లవణము క్షం తథా ప వ్రమాణమవిి సకలనిగమాం 
తవచసాం బ్రృహాణ వర మొ సమన్వయ శో క్ట కక, ౨౧౮. . ప్రతికాలకర్మ 

వాద; వ, థానవాదో ని రాక్చృత; ప్రాయః శాస్త్రం హీ పరిసమాప్తం 
సకలాళం నివ రికా హీ యతః. ౨౧౯. ఉ కం. నిమి త్త 

మిహ నోపవలభ్వ లె కిమవీ ఇతి ళంకామవనేతుం నిమి త్సవు త్రోవ 
వర్ణ లే సవది. ౨౨౦. యచ్చో_క్షలకుణం సాద్భ హా వా తజేతషి స్ (హో 
మాభాలి, కథయంతి హా వదాంతొన్నవి శే పంనిర్వి కేదరాసమపి ౨౨౧. 

సవి శహవాక్యజాతం వ్బ్య పాస్యరూ మే రు సమన్వితం భవతి, యన్నిర్యి *ష 

వాక్యం జేయ బహాణనమన్నితం సకలమ్ు.౨౨౨. వేదాంత వాక కషవిహీిత' 

న్యుపాసనాన్యవి బహు పృసంశాని, గుణసం ప్ర రాగ ఇ నాత్ళలశెదాద 

వీచ ఖన్నరూపాణ్. ౨౨౩. కానిచిదుపాస కాని హీ క సనమ 
లబ్ద థి 

చాన్యాన్కి క్ర క మము కద్ధ నీతి హీ భేద స్వ నేహాముపాసనానాం స్వాత్ , 

వి హ్ అ | ఇ మెం గా ఈ ౨౨౦ CE సరివూర్థ్ల మేళం నిర్భెద సగ ప్ప కాళ? విన్నా త్రం, గుణసం 

వ యోగ ఖదావభిన్నరూ వేఒ౭వి భిన్న భావోఒయం. ౨౨౫ అశ్రాపా 
స్యోపాసకభా బావో యుకో హ్యభిన్నరూ పె 32వ, చిత్తా పాధికృతో=ఒ యం 

నారా 

తరతవముభావోయతోఒన స్వ వీజం స్యాతీ. ౨౨౩౬.సదోో ము ఫలప్రద 
2 

+ 

మాత క్ష గంవ బ్య పాదిరూ = ముల, కవచ శ్న్వమాన మేతత్సరవనిషయం వా 

న నేలిన చేశే టాొ.౨౨౭ ఆలోచ్య వాక్యవద వీముపాధి యోగం వ్రుదస్యు 
వరవిషయం, తవిదంనిర్టేయమి తి వవ రృతేసవది సూ త నందక ౨౨౮, 

(WJ —2 (UU ww oy 
ఈవ,త్యాదై రి ంచైర వా జనాదికారణం సి, వది కమేత 

చ్ స్టర్స్ ఎప్ 3 ల ల్ 
చ్పూర్యం పథానవాదళ్చ నిరనితస్పక లః ౨౨౯. నన్వితుత్వ కర్తా 

నా వు క అరక rr) గణం హిత యద్క్షణం ముఖ్యం, ఆలంబ్య తచ్చ అస భా పరమాత్మే 
- 
క్ర సదిత్ వరి తం పూర్వమ్. ౨౩౧. ఇహ తె కొరీయ 

జో ర్ ఖే న ధో ప్ల లా న్ వ, కాళ కం వాకం, త్ర, చ వాక్య నుయటః వ్రాచుక్యవి కార 

యోకశ్సే ముఖ్య తాత, ౨౨౧. ఆనంద మయో జీవశ్నాంర త్యాదిలింగ 

యోగాత్సా్యాత్ , తత్ర చ శారికతం గాయ ప్రముఖ్యాని చాంగ 

జాలాని, ౨౨౨. కథ తాన్యానందమయే స తాద్భళో ఒయం కథం పరాశత్రి 

స్వాత్, బతకాల ౦ కానిరసనవుర స్పరొ కారత త్త (బోథాయ, ౨ 933. 
దడి డి 

కరుణాంధుర్భగ వానిదమధికరణంహీ వ ప్రదర్శయామాస, 



hand సీంయఎక్షీ ese fo భాబ్వ్యార్గరత్న మాలాయాం 
౪ 

య ల స్స 
వగ తర మా ల లోకాన నందము మూడసావన్న మయ న 

౨౨౫౬, ఇతె శేచిదామనంత ఓ హం తత్సథీో=యం విచార్యకే కంచకంవ కి 
నత 

సపది ఆనందదుయవ దార్డో హ్యన్నమయ, ప్రభృతవంచకం శతా సత్: 
౨౩౭ స్నాల్లతు ణా తదానీం శ్రతవోన్యాదీని దూవ ణాని సుక, CAT 

(| 
[ య కానువవ తప్పా ఇదన(1య తాత రయో_స్పదా సా స్వాత్ . ౨౩౮ OD My యీ ' 

acd 
కరో లొ మోహో యంగం గెౌయామి తక్యాదా సాహా లతణావిజం, వీజాఫావా 

తపు హై పనండమయస్య్టు లశ జానుచితా. ౨౩౭, యది సముదాయ; 
కం నాల వి ఎ సే ద్ర పక్ స్తతాభా నన దృశ్యతే కాపి, అసకృత్స యాగ వా చి హా భాస 

. పకి. ౨౦౪౦. బ్రహ వరం సకృ దెవ హ్యన్న మయ, త్రకృృతి 

సంగతం ఖా, తదపి నునోనుయ నాశన ప్రకృత దృశ్యాల కుత్రో 
ఒప ౨౪౧. వంచానా ౦ బృహాత్వ్యెన చ వ్రమాణం న సాధకో 
హాకుఇ అత పహ చానందవు యూ నొన్న మయాదిః పరం తు ముఖ్య 

జ్వార్టక. ౨6౨. స హీ పరమాహ్మభా ర. హా్ధం కా వర్ల 
EN 

దాం క రో 2 తర న్ డొ క్షే న్న ల సాదన 
వం జీతం దం కర 4 న కవన? నం గాన ణం కతూ ఈం యం 

యత్న్నాచా, నవ్య ఆ "నందమయ:ః పరమా Eh క్. స తారిరక, టు a. ) RR 
లు Em pa శా యా లం హను ప కత నేన రూ శారికత(ం "ప్రదర్శితం చాస్య, ప్రతి ం న మ నా "9కి నయం నా చవత్ర్యం న చుఖృమన్యో క కము. ౨౮, ఆన్న ము 

“షర చ్రాహ్యకత్టరాపమేవ స్యాత్, ప్రియశీర తా(దిక 
చా ఇం వాని ఇ [మె రస అర లీ చై డద ది ఎ లం త జి ఉర లిక ల్టనాయ & రజ స్వత. ఏతను 

చ్నాచాని వైవంరదూపా హీ కల్పనా భవతి, ఆనందప దాభా సో 
హా పాస్టరు జై అగ నేయ 

. ] 
మర్యం లా కష దృశ్య ల యస్తాత . ౨౦౮౭. అభా స్రసాదిత్ “మాత్రు; 

అలెన్ రె కో ఇద్ బలో “షాని ర్వా 5. మరాక్మత్వ ప సాధక భవతి, సన్నివా మయడంతో2యం వికార అంకయ్య ై క్ ఎ వి వచవొ హూం డ్భో క వల లో, ౨౪౮౮. మృ యడారువుయా చా త సాత్స 
కథం సా “ఆ వచనస్సా ఏత, పరమాశ్రాసొ జగతః ప్రకృతిర్న వికార 
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భావముపయాలి. ౨౮౯. ఇ ల్వెతామాళం కాం నిరసీతు మెతత్చ్రదర్శితం 

నూత్రమ్, 

అయ బాదాం “వ అంచు నూ. నికారళ బచ్చా న్నెతి నన్న ప్రాచుర్యాత్ . ౧౨. 

యస్తాది( కార వాచి ముయడంతోసానతో న పరమా. ౨౫౦. 

ఆనందమయస్సా్యాడితి నయం ళంకాత్ర, కర్తముచితా స్యాత్, తత్ప9 

కృత వచన తాయాం మయడ్వి భానం తు దృశ్య త రా చ ౨౫౧. ప్రచు 

రకపర్యవనితో మయడర్థ ఇతీహ లభ్యతే తస్తాత్ , అన్న మయో యజ్ఞో 

సావిత్యాదా దృశ్యతే హీ మయడర్ణః, 39 అన్నగత ప్రా చుర్యం 

తస్థాత్సా౦చుర్యమ త్ర మయడర్థః, తస్తాన్న యడంతో సావానందవ్రచుర 

మర్భమాచ న్న 9౫ ౩, అనంద ప క ప్రచురత్యం నిరతిశ యానందదావతా 

నాన్యత్, చి మాహా త్తరవాచ్ నిరతిళయానంద రూక 'ముపదిష్టమ్. 

౨౫. తస్తాహానందమయో బాత్వనీన్న దోపళంకావి, 
త 

వ్రచురానందం మయడం తార్థిఒ-యమిత్యుః పనష్ష_స్సమ్. ౨౫2, 

ఇ హా 
టి 

నూ. తద్దతువ్యప పచేశాచ్చ. ౧౪. 

వచు రానందత్యం త త్వాధయితుం పహాతుమవపరమాచత్తే. అత్ర 

హాతచ్చ్భబ్దా సా వానందంబుద్ధివిషయమాచ ప్లే మే. ౨౫౬ఆత తృత్య -హీతుశబ్దో 

క్ర _రృతషవాచకో భవతి, 'కజ్టేతుశబ్దలభ్యం హ్యానరదయిత్ళతృమన్య 

ణజర్థ నిర్దిష్టమ్. ౨౫౭. వష స్యా చేత్యాదావయ మెవార్థ: ప్రవంచిత! 

భవతి, ధనిక క తాగ పాదయి తా పృచురభనో= సావితి వీ నో హి. ౨౫౮. 

ఆనందయి తా తద్వత్చ్రచు రానందో భవత్వనా వాళ్ళ, 

నూ. నూం త్ర వర్షి కమువ చ గీయతే. ౧౫. 

సత్యం జ్ఞ జానమనంతం బె, మత్యం ల లేన మంత్ర వన, ౨౫౯, 

వతిపాదితం యజేత తద్భ“హ్హ హొ గరహోయామనస్థితం యహపపి, సతః కనా 

నః వ్రదర్శితస్నర గ కామసమవ్వా_ప్ప రుకి Seo. తన నృం త్రవర్ష్మ వ వరి త 

మనీ నా నాకే 2 కి గీయతే బ్రహ, రస్తూ చబానందనుయః పర సవాలే షా - 
భవతి. ౨౬౧. ఆరదమయో జీనస్సా దితి శంకాం నిరా 
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1] వక్త భాప్వ్యోర్టరత్నమాలాయాం 

సూ  నేతరోజనువవ శః ౧౬ 

యచ్చ జగత్క_ _ర్హృత్యం బవుభవనం చో త్తర శ్ నిర్షిష్ట్రమ్. 

కదనువవ ఏవో నానందవురనూ హొ కతు "పరమాళ్తాః 

యా సావానందముయ రసస్య రూవః వదర్శితక్ష శే శై ౨౬౨. 

సూ. కదవ్యపచేళాచ్చ. ౧౭. 

రనదూపం తం లబ్ద స్వాత్తొనందం జగ త్న సనో జీవం రరాఒసా 
టీ 

వానందమ లబ్దన స్పా శ్టిదృ్కస సరూ సోపి, జర. పా ది ఖద 

జాతం శు తినచ నెషూవదిళ్ళ తే యస్తాత్ , తేస్తా దానంద నయా లబ్ది 

వో యమితి నిడ్షమ్. ౨౬౫. నను యద్యానందమ మో జీవో 

ఛానంస్యా త, 'భేదన్యవ దేశ్ వా సృష్ట ్ రతేపం "వామి 

Cr. C3 

గ్గ పర a PN { స [౫ 

సూ. కామాచ్చ నానుమూనాే సమ 0౮. 

సా ప థా నళం కా కామయిత్చ త పన్ని కస్య తె సపది, అసు 

మానగమ్య మెత తత్స / థానమిహ వకువునుచితం హీ యతః. ౨౬౭. 

సో శామయు కేతపాజా నందవుయే హీ ద్భశ్ క్ట ఇతే కామః. శావుయి 
| సహా న్స 
తత్వం "వ్యాతత్పరా రాత్తన నీ సాష్టన్న చ ప పృథా నెఒవి ౨౬౮. 

సూ, ఆస్తి న్నస్వ చ తదో్యగం శాస్త ౧౫౯ 

న్నా నందమయే యదాహమన్నై త్రి బుధ్య తే లోకః, తన్వ చ 
స్ట్: స్రమభయమితి. ౨౬౯. సూర్రాక 

మన్య మేన ఘా యి జాత గేకౌతుకో ఇగ వాకా, పూర్వ ౩ E 

నూ తాన లో పు ్న ౦ సూతా స్తై భూయో దోషా౯ా ప్రదర్శయత్వభునాః. ౨౭౦. 

సూ ఆనందమయో౬భ్యాసాత్ . 

0 సె 

అన్న మయవాక్నజూలె వి కార వాచిక్యము క్ర న తథేతి. ౨౭౧. ప్రాచు (= 

రద ఇ ~ వక గ ల “ఈ న ర్వా రం ర వాచ ప మయటో నయు కృమాభాతి, యట్వెతన్ని 
Ns మయడం తెన దిశల బహ్వా. ౨౭౨. ప్రి వి యలీర శె ర్ల తద్ ఏర వివా సా 
్న ర్లెప్టం హి ధర్మజాతం తత్, బ్రహ్లాణి సకలం వాచ్యం తథా 
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రు 

హ్ సూ త్రాంత రాది(రో ధస్సా సత్. ౨౭౩, అథ్యాయే చ తృడియే 
“గుణ రిసుత వోవరపాదవమా శి శ్రుతిః ఫి యశీర్ల ఇ గ త్యాదీనామమ్రా పిరర్భితా 

గ టాం (0ు 
ను 3౭౪. యద్యానందనుయో౭.సౌ తత్పుచ్చం 

, ఆసుచిత మెకస్వ [ స స్యాదవయవరాపత్వమవ 

హహా నిరిష ఇమం వ్యా ప క మే చోవసం 

“తౌ కోడ్ కో జాం సవెసవం వష ఎల్ క ధితం, అపై హ్ సవి పెషం మెత్త థాని నశ ఛో వాక్యవై 

ర గా హ్ శత |) oy gyre ళల మగ ఏష _,వె అమయ ప్ప భ్సత్క శ పఠితస్పకా, 

హూ బాధ యిత్సద్నుః. ౨౭౭. ఆనంద ఉత్సృజ్య కళ జాతం కథ 

వశీతో భవతి, . 

నీవ యో భవతి, తసాదని 
లం — 

౨౮౦. పంటు వా మ రె లి న 
చుర E నో అయోగ్ చ లృతంసహాక యిన. డా Se ల్ ౬2స్ఫిక్ త్యం యోగ్య ల్చ్పత్వాసన ఎ ౦ య ౨౮౧ 

వవమురూ గాహషూ*పావితొం వావెవ య వాశనచన, ఆనంద 
ల త ఇ షె ల | - ప్రాచుర్యం MANS ౦ పృతయత. ౨౮౨. తస్తాద్య కారవచనో 

వా 

నహీ వ రమాళత్తా పరం ము Fone 5౮5, ప్రచ పదసహాచరం 

యన వహుం తే శ లెరియ సే దృష్టం, ఆఅనందవమయవచెన హి త ద్యా 

పా గృహ్యూలె తదిహా, ౨౮రి, సముదాయ వాచక స్య హా తే 

కడెథా కార్ధకి త్వమవికుద్ధం, గ్రామోఒయం జాగ_ర్రిత్యాదా పెనం హా 
ల్ 

గా (శాన స్స న Ve జల వ a అనై అల ౧ కం జగ వ దృశ్య ఆ లొక. ౨౮౫. పుచ్చపదసన్ని కృష్ట్రం ద్రైహాపద | కం వరం 

ప కారోయలతి, ఆనందమయా నయనం కం వా వ క్రిత సంతో? పాసి, UU —_ Js 
త వా నో వో్షాంర్నా ౨౮౬, ప చృవదసన్ని భానాద వయ న వా చిత్వమ త్ర యు_ క్రమ, ఆతే. 

కసె ,పాపావిదవమథికవణం హ దర్శితం సపది. 2౮౭9. ,'బహవదవుత బ్ర) os RY 
౩రా దిశ బహాప"*ం సం వప భానమళలదప ఈ, అవన చి కా వో మ మి క్వ బ్రహ ఏ స్వవ, థానమఖధ్ ల్ల, దిత్ర సక శ్లో య్ క్రొ 

- A స 
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Cc మయ స్ యోనా మానం 
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సూ, అస్తన్న స్య స తద్య్యోగం ఛా స్తు 

అథ సో_భయమితి పాకం తస్య చ తబణ్నావమేవ బ్ ధయత్కి పుచ్చ 
గని ల థి ర న్ 

మద మిగ ఇమం రి రరాకొడుం Ch ల en జవ ౨౮ య Ca ఆన 
రై ' al ల గ్ ot సస ఖాన మెన తటి, యదచదముిు 

ముల ర అన ఇ అయ జం టై , = ల ల ళ్శ శాడ్ ౮ 

వ క, మవృుష్టం బహ తదవి వసంహృుతం ఖఫోవత్హి తసా చేతదాగ(క్నూం లట ఆ కా ల ఖ్ పల్కు అనాది ఏపీ 
బ రాణ పంము సమని(తంబదయ.౨౦౩ నను యదాషనందమయ తీయ 
లాటే అవ్ గై UU 
ద కాం ఆ అనన టయ ॥ ౨ మ్య క = Cc ర్రీచ Er) దిధిం యో గస, వనరాతొ న భవతి చవేచాాంపో "లి చ 

హే క. న. వస చ్నెతి. ౧ర, తత చ పర యోూజఒసొ పస్రరుపో యా 
Ld లీ UU 

వో క్ వం. వన్ 
చా లో నన ఆవ Gg వ ద్చాళెషి ఆంత రతాదిత్మ్యు అవణఖాచా సువ * హరణక పారణ ల సీ | ఫ్రై కరాగొఖు చన మ్ ఘా స్ట్ ల 

బగ టో నళ. అలా! రి బు జ 4 స యళ, శుః 30౫%. ఆరకాంబుజనేతొ ది నామా సరంపాపనిరు పికి 
చారీ సల (| — లో 0 రే 

| చై yo ఇష్ బళ క c ప ~~ a దత సాథిదై పిక ఒయం వృసుపో నిరిష వవ మాదిగుణః. ౩౦౬. ఆధా 
| దిటు ( 

త కహృరుపో౭=యం నీరిష తాంతరవుణి ెహా్సవం య చ వశనాంచో వ దై న. 7 
లో కాః యు స్ట సలోక్ర కామాళశ్ళ,. 208. తఅమూమి-సొు. కనువే 

(| రు హా 

ల >. — || యు 

స్యుర్మతృలోక కామాళ్ళ్చ 3 స 

నిర్దిళ్వం తెఒ౭ంతరతీణి చ మయడంత శబ్ద యో కషకారధరొ'వదేళ 

బావహుళ్యాత్. 3౨౯. ప్రాదికేళ్వర త్యాదెవా నిర్దిష్టః కథం వరాత్తా 
స్యాత్, వి వ్యాక రాతిళశయాత్నాపీత్క_ర్ష్* హా కళ్చిదధికార. ౨౧౦. 

సూ. అంత నదదోవచేళాత్,. ౨౦ 
అణి బే 

షు ననీ గ జా రు ప్ చలే జజ గగ పర మేశ (ర ఎనాయం ప్రురుబోనిర్దిశ తే_ంత రాదె తెష్టిపం బళ (ర 

ధ రాణామిహోవ దేశ్ హూ దృశ్య ల యస్తాత్ , 3౩౧౨. ఉపితట దెం 
ర ని అ St క వం = De = 5 

తాబ న్ పాపాస్ప ఫప్రత్వోవామనంఆహ, సు 
లో ల క = గా ఒన్ న అవమాన డు న మ ల 

బు గాదిరూవత్యమామనంఅతవా. 3౧౨౩. సర్వాత్మ క వర ఇ తదేతేదూ_క్టం 

సవముంజసం భవత సవస్టజగ త్మ తగాత్స రాషత్తక తా పా తస్య 

యు కతమా. 3౨౧౮. పరిమిత మైశ్ (రం యవ్వర్శితముఖయ క తచ్చన 
—_ [| 7 i 

విరుద్ధం, అధ్యా క్రాదివిభా గా పెహీం తన్న న్వతః వర వుంని. రె ౧౫. 

ర్ క్ష వయ స ఫ్ Es - సస చ క మొరో చ ఎల, మకర ₹ ఎ రా సృఖాన్టపయంతి సర్వ విదాంతొ_స్పన్య నిరువ నై సీసం, వమ మెలో (త్ర 
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శ ఎ అల టో ఒద ఇం ne) 2 ఇ ఆం = ల mt క మేణా త త్రెదమనుపపన్నం సాషిత, ౩౨3౧ సం గణ హ విత్యాదె 

"వతి వొంవథావణవమను 
మి 

హృతం భవి. 533, సముడాయా ట్రై చెళం oe న్యాయ ఏవ 

మువదిళ తి శుతిబలసమా శ్ యేఒపి హి న విరోధ కశ్చిదత సం? 
వతి. 33౮. జాయ స్యమినో యదు క్రం పరాయణత్వం చ దర్శితం 

యది ఆకానో సాత్యాలై సరాత్మని పర సమంజసం భవతి. ౩౩౫ 
స్నో “వే లో | న్ పా లెత్వంలె ౨ లె బు హాణాశ కార్ల గ ఉఆపదిస్నక్కి బ హాణత 

we య హవా 
2 3 

క్పీర్యా యా వ్యోనున్ని ఆగ్టదికు కరనిర్డి 33౬ 

తత్పరోవరీయ స్ప స్త షగుణగణ తాత, ఆకా శ్రోబ్ల వా చ్వె తతః వఠాత ని 
౨. 

ద్ 
వై 

సమన్వితం భవతి. 33౭. 

దితుం వ్యాయమతి దేశః ప్రదర్శేతో మ మునినా. నరం ఇహ సకల? 

రా శెస్పం వేళ శోద్దనుళ్చ a అప్ వ 

దఖిలం సమంజసం భవతి. 

పరిహృ తా వూ మ్ వూర్యం నా 

లమవి 365. వాయువి న్ 

వాగాదినామేవ హి న. 5౨౮౫. వాయు 

వికా₹రే ప్రాణ సమన్నితం నైవ సర 

త్సాణో బ్రహ్మణి సమన్వితం భవతి ౩౦౮౬. 
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నూ ఛందోభిభానాన్నెతి చున్న తథా 

చేతొఒర్పణనిగడా త్రథాహి దర్శనమ్. ౨, 

నన్వ త్ర, వూ ర్వవా కే గాయ త్రి చృంద ఏవ నిర్షిష్టమ్. ౨౬౨ 

నై పూ చతువ్చ చేతి 1 టా చతుష్పదత్వం చ తస్య ర్చిష్టం, “న చ తబ్లో 

తిక ERE ర్రహ్హాసరక్వ ప్రనాభకం భవతి. 3౬౩. ఇతి చేన్న వూర ‘ 

వాక్వే ఛందోమా త్ర, గం హీ నై తదువదిష్టం, ఛందోఒనుగలే బహాణి 

జన 
ఆలో 

చి  త్తరమాభానమేవ నిర్దష్టమ్ 9౬5. ఉక్టానుగలె బ్రహ్హణి చిత్తే 
సమా థానవచనమన్య శ్ర, ఏతమితి మంత్రి స తదిదం దృష్టం హూం 

తేదషద శ్రా తాపి 3౩౬౫. నే నిధాయకోని హీ బాకా Mau 

యాని 'షృళ్యంతే తా న్వప్వుకాన్టాని వా పొ తస్తాన్నెహో "రాచిదా 

శంకా, ౨౬౬. 

సూ. భూళతాదిపాదవ్యపచేశోవవ క్రెశ్నేనం. ౨౬. 

భూతపృధథివీశ రీరాణ్యపి హృదయం చేతి సమ్వుగుపడిశ్యా, సై పా 

చతుప్పచేతి హీ నిర్దిష్థా సావి దర్శతాన్టేన. 3౬౭. బహేహనోపవిష్టం 
యద్వాతరసన్ని వెళ కావా యాట కథముస్వా గాయత్యా) భూతాది 

పదాని సంభవంతీహా. ౩౨౬౮. 

సూ, ఉపచేళభ్లేడాన్నే తి చేన్నో భయనిన్న ప్యవిరోధాత్ .. ౨౭ 

నన్న త్ర వూర్వవాశ్యే చతువ హ్సదం బ్రహ యచ్చ నిర్దిష్టం, ఉప 

'జెళ భే ఇదద్భృ మే పోతి ర్వా శ్వే ర్న కథం వరా మృుష్టం. 5౬౯. ఇతి ళం 

గ్రా త్రీ న కార్యా విభ టై. భనత చా రైకర్టం, స ప్పమ్యంతే 
లు 

= శి ww రామారం ల కి 
వాశేృ, వంచవుఇంంటేఒవి వి న వివొధ్రక 2 ననం, తొ పీథాప Ss ౦చమ్యుం ఫి కోొ౭ఒవిన గ్గ 0 న్య ద్రథ” 

ఇభ ట్ z యో a జ్ ఇ న్ా ఖే 

సక రణవఠితాని యాని వాక్సాాని, తప్లేంగసనువ థా నాద్బ 'హూపరతె స 
| Is nn Aa క్ 5 

వది తాని వరం. 2౭౧. అహ కొాపతకవాేం , పాణొ?.న తావి 
౯ న్ ఎ ఊత జి ల 

వాకస్టజా లేన ప్రా పాలో రారా సావు _క్లస్పకం పాం | 

౩౭౨, ఇహ  చోభయలీింగాని హీ నం పాున్షత్తగ్యత 

భూ యాంనీ, తస్తాచ్చు, /త్యేనుపా రాజా లో ౦ పంచవృత్తెరేన 

స్వాత్. ౩౭౩. ఇత్యేవం సకలం నిర రసు బవహుు*న యు కజాలిన, 

పాణో=సా నిరిహ్లో బహ౭వేతి వ ప్కదర్శ ఏతే స వది, 3౩౭౪), 
లో టలు ఓ టై 
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పృభూతవిజ్ఞానసాధనో పచిత్క, గర్భస్థ ఏన బుబుధే హ్యహా 

మి తా్ఫదిక మవాప మంత మవి. 3౮౭. 
ర Wy 

సూ, చేవముఖ్యపస్రా ణలింగాన్నే తి 

చేన్నాపాసాత్తై “విధ్యాదా శి తత్వాదిహ తదొోొ ఫ్రగాల్. ౨౧. 

వక్ష్తారం విదాన్లిదితి నిర్జిష్టం జీవలీింగమిహ వాసే, వరి గృహా 

ఫ్ర పయతీత్యవి ముఖ్యా పాణలీంగముపది దిష్టం. 3౮౮. తెస్తాభీనో వా 

స్వాన్గుఖ్య పా పాణోఒథ వా యమువదిష్ట్రు న హి పరమాత్తా (ప్రాణ 

సా గొ a స్ట శ చ bo గ ఎ ప్రదితి కంకాౌ న చాత్ర కర్తవ్యా. 3౮౯ యత వత నాకే 

భూ చేరాం దృష్టం వర'త్మలింగ మపి, తస్తాత్తివి థాఫ్టీం గె త్రై విధము 

సాననమివ స డై ర సా సనమిహ ప్రస జిత్, 3౯౦ యబ్జీవలంగ ౩ ముక్తం ముఖ్య వా అస్య 

యవవి వింగం వా తదుభ యమువి వరమాత్త ని సమంజసం స్వాదితీరతం 

ఫూర్వ్యం. ౩ ౩౯౧. చ్రాణనాష్టస్య్ట చ బ్బ త్రీక్టహణి పూరం చృదర్శ్భితా 

భవతీ, తల్లింగసమవ ఛానాత్సా గ్ర యమివోది భవతి పరమాత్మ. 
గా వాల ల ఖమ ర ని వ్యయ రాం ఆద mn గ వ్ 

౨౯౨౨ ఆథవ ©, హ్ పంపన ననమిన్ ) తం భవతి, తేన న 

దోపూాశింకా న చాత, "మ "చద్విరొ థశం కావి. 3౩౯౩. త సాదిహోవ 

దిప్టుం కాషితకివాక్యమేః ద ఖిలమవి, బహ్మణ్ము పాస్యరూవే. విజ్ఞైయే 

వా సమన్వితం భవతి. 2౯౮, శాంగకపమోూమాంసా మునినా వ్యానేన 

విరచితా నేయం, చతుర ఛ్యాయీాకేన్యాం ప్ర పథ మో యోజసౌ సమ 

న్వ యో౭_థ్యాయః.. 3౯౫ తత పథమే పాటె సూశ్రార్థా యశ్చ 
గ 

ఇవ కారో కు ఆరవు అతెరమలెః ప కాశితొ జయకు సోయ 
దీ నీలు య ట్రక్ 

కధమే పాదే జగతో. జన వీతాాదివారణం బహ "వేదాంత 
య్ర్ - థి లి [| త ) 

వాకసనిచరైస్ప్యృృటక లంగ: డృదర్శతం భరాయుక. ౧ వ్యావ్త 0 
J ర _ రీ 

నిత్యత్వం సర జత ౦ చ దర్శితేం తేసి, అర్థాంతరరూఢణానామా కాళ 

పాాముఖళళ బానాం ఆబ హాలీంగ బవాధనపఫువసన్మృనం బ హలరింగ 
గుక్క డై ళ్ తీ థనివుంన్సా we 
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పృసాధితం భవతి, 3. 
ఫ్యబృహలింగ వాక్యొ ఫై య చొ్చ్చావాస్య్రం 

(బహ పదర్శితం తదితి వర్ష ఆ సవడి. ర. ఇాందోగ్యా చ తృతీయ 
ళు 

క 
a హా 

గ Ce జ ఇద యోా7గన న్యాయో ఎ రాష్టక్సర్బ ప్యావరత్యుం 

వహ చ ద్యితియపాచే హ్యాస్పష్ట 

బోగతిగి ణా వ్ర క క ల్ స్తు ఇ గరం వ ప్రో | వై "నలా క్వాం య, సం (౦ ఖల్వి త్యాద్యం మనోమయ 
రి న్ హాం వ 4 పప నా కు ఫ్. Gen డి రకు న్ శ నా, జాతో 
తొద య = స్ట వాధ్యుమ “౨౬ కొం ల దకృతాంతం యచదెతదుపదిహ్ట 

పాం వాన నాన కనటం చూ మత్త తతల్కి_ం౦ సె ఫ్ట్రీలె. రకర నమధథ వా జీవవరం వేతి సంశయ 
పాపే, ౬. ఉల్న వాక మతతె్పెరా(వర్నేణ సమగ గాలోచ్య వ్ ష్ ¥ 0 ల్బవా నే త AY) గ్రవర్వణ సమ్మ గాల చష్ట, 

జవాళంకాం నిరనితుమిదమధికరణం చకార మునీవర్యః. ౭, 

wa అల నకి ఒం ౨ దారీ వ్ సూ సరంత వ నీదొోవచేళాత ay వర్త్ ప్రనిద్దొవే 
సక లనిగ మాంత వాక్య స్త కారితం యచ్చ జగదుపాదానం తడి 

ర. కృనువాశ్ళె వహుపడిషముతో న జీవళంకాత ౮ నన్నిహా 
ది పస్ దా 

| చు 

సరం ఖప్వీత్యుపాసనావిషయబోధథకం న భవేత్, కాంత ఉపానీతేతి 
హా విహితశమారాతిశాగనిరు చ 6 ౬ సకలనైై కాత కతాం వబో 

ద ( రీ 
భష రా గాదినిర సనం కురుతే ప మితి వాన్వేన హ్ విహిత క్రతు 
విషయ వవ జీ; విత. . తేసచి న పాణళరవత 
వమ జీనస్సా్యాత్. ౧౨౦ తేస, చ మనోః: యత్యం వణ WN 

మాంజసం భవత్క బ హోత తావబోధక లింగం నాత్ర పలభ్యత కమపి. wpe 
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రికా భవతి ఇదమితి పదమస్య క్ర బ్రహవిశెవణవరం పొ కర్తవ్యం. 
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ము _క్షవాక్యార్గం, యాంగుద్టిపనిషని యత్ 2 యం సర్య మేత త జ్ఞపరత యా 

నీతు. ౭౮. న చ భవతి వూ కపటం స్వాద్వదనం యన సత్వ ఉవ 

దిప్టం, ms “దాసస్యే నాట్యం a తబో దర్శితశ్చ త్ర ల వ. ౭౫, సత్య 
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స్వ భో కృతా ఫి మెత వ్ల ఏ హభావమభి ధాతు. కభవల్లు కా 
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ద్యోగ్ పు పుగుహోఒ సా ఛాయాళ్తి వాథ వా భ వెట్టివః ౮ 

వా సదేవతాళత్తా న ఖలు పశాక్తి న దృశ్యతే స యత యది 

చ ఛాయా తాసావః మృ తాభయల క్ష; పృమాన్న భ వేత. ౮౧. 

భవతు తదా జీవో వా బచేవో నా సాన్టన్న వ్ వరమాతళ్మె, థర్మాది 

సాధనో2 సౌ శవోఒవ్యమృతాదిలతుణ' భవతి. ౮. మాంస పే హూ 

దెవతాళత్తా స చావ నిరిష్ట లకు ణ్ దృష్టి సత్యాం గతౌ పరస్య ఫా 

విశిష్ట జేకోత్వక ల్పనాను చితా, ౮౩. దృళ్ ఫ్రత్వకల్పనా వా తస్యానుచితా 

హొగనా నామురూపక్వాత్ , బ్రతి సనం కాయోా౦ సకాషాముపకోసల వాక్య మే 
D 

తదఖిలవమపీ, ౮ార. సమ్యగిషణార్య భగ వానిదనుధిక రణం చకార ముని 
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'బ హవిదో ముఖమివ తౌ ముఖం విభాజితి తం ,వ 
pes ) wu . 

౮౫. తస్తాదువజేశమిమం చకార జాజాొలమునినరిోో ఏస్తాత్ , జనో 

వదిశ్వాన నూంనో-య వష ఇ త్వాదివాకనిన్పెష్టః. ౮౬. స చ వర 

స్వాన్న చేతరః కోసి శంకితుం ₹క్వట ఆత్మత్వమమృత భానో 

సర(మి అ] ంణజాతం పరమాత న్నువ 
బవ్మోత్మక తభ యం చ సర రామ్ ముదం. ౮౬ గుణజాలం న్ త్న్ సస 

పన్నం స్యాన్న చేతర త్రాపి, పాపం కర్కెనం నిక నప ళ వతి హొ 
2 . అర చవ 

యచ్చ నిర్షిష్టమ్. ౮౮. తద్విదిపా పాస్పర్శ్మనమన్మన్న సమంజసం తి 
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ఆకహీసానం యపఏదం స దర్శితం me కొాతమితి. ౮౯. తద్యదితి 
థి 2 

మంత భాగా తస్తాత్చా వద్హ ef: మా నేవ, య చ్చెవా వామనీత్త్యం 
త - J 

సంయ డా్యామత్వమవి చ యచ్చో కమ్ ౯౦ యచ్చేవా భామనీతగ్తం 

వరమాత్తని యు క్ర మెతదఖిలమసి, సంయదాగముత్యాదిక మఖిలం 

వివ్నతం హీ మంత్ర ఖా” గన, ౯౧. కర రృఫలో త్పాదకతా సంయడాగ్ర 

మత్వళ బ్రలభా్య్వాఒన్షః; కర్తఫల ప్రాపక తా భవతి తథా వామనీత్వళ న్దార్థః. 

౯ సక్వార్థ ఖానద త్వా తథైవ సర్వ త్రీ భాసమానత్యాాత్ , ఉక్తం 

కా భామనీత(ం తదెతదఖలం వరాత ని దృథితమె, ణా, తన్తాదిహ వర 

మాకా సిర 
వడ We 

సూ. స్టానాదివ్యపచెళాచ్చ. ౧౮. 

యప వరకమాతా స్యాద అష్టాన శ్యమనువవన్న మితి. ౯. 
లే 

య 

శంకాయసహా స్య జ ని దర్శితాన్వే వ, అంతర్యామి నీరుక్తా 

య. చషురవి త్ర, దృష్టం తసాదయ 
త సాది వచేన పా నామ చరూవం క చవ బధ వర్ల 

పూణ్యు పాస్యరూ వే త చేతదఖలంసమంజనసం భవతి, 

ఖి 

జీ 

సూ. నుఖవిశిషావిఛానావేవ చ. ౧౫. రు 

ఉపకోసలవకిచరాశవకితునా ర్మ ఇ్రభిరక చాదిప్ట్థమ్. ౯౭౯. కం 
5 ౧ షష్ట 3) ఇ జగ మా త్వ్వౌవికమవి సుఖాత కం బృ వాబోధయశా త్యాళు, ఖం తబ్బసాపహా Uy శి 

సనన Siren ౯౮. బ్రవ్యవదసావాచర్యాత్కం 
శొనంతెసుఖక ర ద ఆసు భ్ వత నానంతెసుఖాత్తే క ముపదిస్ట్రం యహ పూర్వ 

సూ. శ్రుత వనిషత్కగత్యభిధానాచ్చ. రా౬. 

విపత శు య్రత్యంతన్య చ్ యాగతిరువదిళ్య తే 1 హీ వేదాంతే. ౧౦౦. 
భి: వు వ్రముఖానే నివోప్యుపదిప్టాతో యమత్ర త్ర సరమాకశ్రా, అథ యది 
వై వళ్ళోస్నికృంత్రే గతిరియము దావ తా" భ వతి, ౧౦౧. తస్మాదటుస్థానే 
ప్రదర్శితో ఒయం హి భవతి పరమాత్మా, 
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సూ, అనవస్థి తెరసంభవాచ్చ 'నతరః. ౧౭. 
ఇతర శ్భాయా క్రాదిర్న చేహ నిర్ది శో తెంతరతీణి హీ. ౧౦౨. 

యతోసౌొ "ఛాయా త్మ కం భవతి నాల్తెవి, చముస్పమిా 

ఏమో యది భవతి చతుషి ఛాయా. ౧౦౩. అవయాతే తన్నీ 
నిహా వురువఛాయా న దృశ్వ ల కాఫీ, జీవో యద్యప్వా క్ల" తథాపి 

చతుప్యవస్థీతో నాయం. ౧౦౪. చిత్తో పాధిర్యో౭. సౌ చిత్తం పాయేణ 
ల 

హృదయ దేశ గతం, అమృతత్వమస్య దుగ్ధ టమభయం చావ్యస్య దుర 

అనవని'? 

& 4 

యం 
టం భవతి.౧౦౫. సరగ తస్య వరాత్తీన ప్రదం హా సకలం సముంజసంభ 

వతి యద్యవిచ చేవతాళ్తా నిత్యం చతుష్యనస్థిత్ భవతి. ౧౮౬ అమ 

తొడ శ బ్లయోగిత థా పి నై వాత్యేశ్ బ్బయోగ స్పా 5, అమర తరం చేవా 

నాంచిర కాలావస్థితత్యసా వేఠమ్.౧౦ ౭.ఐళ్వర్యమిాళతం త్ర ంనచస్నతోో 
స్వాభ యం చ నో భవతి, దృళ్వతే ప్రతి యె యం శుతిరుదాహృ తా 

సాన చాతువతగవరా. ౧౦౮. విద్వదనుభూతివిషయ వ్రదర్శనాన్ధా 

ప్కరోచనాగర్జెవ, తస్తాత్ప్చరమాకతాయం యోఒసావవీణి నిరాపితోో 
1 క హతా. ౧౦౯. ఉపకోసల వాక్యమిదం తత్వ పరాతని సమన్వితం 

ల శ్ ర్య | 72 భవతి, నన్వయమతిస్థా నే ప్రదర్శితో భవతి నైవ వరమాత్తా. ౧౧౦. 

సానవ్యవదేశాదితి శోంకాం వారయితు మేష దృష్టాంతఃి, అంత ర్య్వామి 
అర్య నాం టిం "క స [2 జం a (ప కే యచ్చయుటలి సీర్గస్టః. ౧౧౦. స్థానాదివ్యపదెశా'దితి 

సూత్ర ణోపదర్శితః పూరం, స చ దృప్టాంతి ఒ౬సీద్ధో యతః పరాత్మ'ఒ 

థో రెర ఉపదిష్షః, ౧౧౨. అశ రరస్య కావ్ పా యమయిత్ళ ఖ "వొ న 

దృళ్వలె లోశే ఇహ ఖల్వ్యంతస్తీవ్య౯ యమయత్యయమితి హి దర్శి 

తో యోాసౌ. ౧౧౩. అంత ర్యామిోా యోగీ కిం వా స్యాత్సేదఖి 

వమూనిబెవో చవానతు పరమాత్మ యో౭సా వ కార్యకరణ్' నిరూ 

వితశ్నా సె) ౧౧౪౮. ఇతి ళంకాం వారయితుం చకార మునివర్వు వత 

దధికరణం, 

సూ. ఆంతర్యామ్యధిట్రైవా దిషు తదర్రవ్యవచేళాత్ . ౧౮ 
Da రు ల 

అధి చే వాదివిభిన్న ౦ జగత్సమగం హ యో౭ంతరవతిష్టకా, 

౧౧౫.యమయతి స చవరమాత్తాన హీ యోగీ నావీ దెవతాళ్తా వా, 
; ro ఒ భ కు ఇ ES యోం౭..సి పరమా స్యాజ్ఞగ తస్ప ప్ర్యాదిశ్ రణం భవతి. ౧౧౬. జగ 

ఖై 

న 
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GE కృత్స్నమిదం జగన్నియంతుం స ఏవ క్ర్షక్నొతి, ఆత త్ర త్వ మ మృత 

భావ_సనై వవ ఘా యుజ్య లె న ఇచాన్యస్య. ౧౧౭. అత థా భూత్ 

య్ దేవో వాళ్మఒమృతః కథం భవత్తి యం పథ్ నేల్వేషూ 

తః షృథి వ్యాడిదేవతాదినాం., ౧౧౮. అంతరా ప మిణమవిడి తమా 

ర క. 

Ney 
చషే స న కథం వఠాశ్ర' స్యాత్ , యో చేవతాత త్ర నామవ్వంత ర్యామా 

కథం స దెరస్సా త్. ౧౧౯ స్వనై స్ట వ యమయిళ్ళత్వం se 

(1 చేతి బాధితం తత్చా స్థిత , యచ్చో మర్యు బాధితమ కార్యకరణ 

యమయిళృత్వమితి ౧౨౦. తదపి చ దచూవణమని సున్న చింత్నశోక 

సరాపరే న భవేత్, యాని హ యమయతి భగ వాడా కర్స ఫలా 

చేతే తోకాకా. ౧౨౧. తతా. ర్యకరణణజాలై స్పకార క రణో హా; 

fe 

౯. జ్ 

తార్యకరణ్ ఒవి క ఏవమదృష్ట త్వాదివ్యవ దేశ్ ఒవన్వ త్ర, ద తో యో౭. 

సౌ, ౧౨౨. స చ పరమాత్మని యుకో న యోగిని "పన్న దెవ 

తాతని వా, 
ధా 

ళా 

సూ నచ స్తార్త్హవుత ద్రర్ధాఖలావాల . ౧౯ 
షం చారి 

నను చాద్చుప్ల త్వా ఇవ్యపటేళ స్ఫా్యాత్ప్రిథానవ మే. ౧౨౫ - 

జగతః కార ణఫె వాదంత రామి ప్ర, మ థానమిువ సలి : ; ప్రతి చేన్నేయం 

పండటం క్వాడికముదావ్మాతెం యేన. ౧౨౪౮. తచ్చ్చాప, ప థానధర్నా 

హా హ్నృంతే రస్థమి తతః పఠరార్రణ్స ష్ట్ర దృష్ట త్యవగ్టిపచే దేశాదినం 

నప, థా నం చేత్. ౧౨౫. =r టే త ఖాప్వంతే రామా యత 

స్పహా దృ దవా శతా మంతా చాత్ర చెతనభా వాదదృష్ట రూపళ్చ. 

౧౨౬౬. 'కలాచయముయి యితృ ఆ దల లంకా నిరస్వ ల సపది, 

సూ, కశారరశ్వ్బాభయేపి హి భ్రదిననమధీ యే. ౨౦ 

యశ్వాయం శ్రారీర్రో నాంత రొళ్థి విరా భ్ భ పెద్యతశై. ఏనం. ౧౨౭, 

శారి రాచ్చెచెన హూ కాణా సమాభ్యంది నాళ్ళు కథ యంత యూ విజ్ఞాన 

ప్టన్ని త్య నె వర్టయంతి చాన్యేఒపీ ౧౨౮. యూోఒసా వార్తని తిష్టున 

త్వాపీ కథయంతి చోఛయ క్రాజి విజ్హానళ బ్బ వక _స్తథాత్మ కస్టోఒ వి [ 

న్ 

టా Ph 
ae 

వచనన్నా విత్. ౧౩౯. విజ్ఞాన సు యో యసాజ్జినో 'నిర్షళ్వకే పా సర 

జీవస్యాంతే ర్యా వీరా యో సౌ స కథం హొ “ శవళాం గత. 

త్ర ్వ మేత హణ | సాదంత ర్యామిణీ పరమాత్మని వాక్య మె బుఆదుప పపన్న్యం, ట్రవణ న 

౦ బడ bu 

UX 
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ల స్యావీ హా నియామక త(ం నియమ్యు రూపత్వమ్. ౧౩౧. బిపాఫి 

భేదేన హీ తదెతవఖలం సమంజసం భవల్కినన్న 'త్రాంతర్భా విరా దృష్ట 

తాత తషథర్శ 'రళూగేన. ౧౩౨౨. వై రం స పృథానమేతన్న భవలి చుద్భ 

వతు తావ తొాపీహా, ముండకవాక్షే. గూ నిము క్రమ 'ద్రైళ్యఆ 'తొాది 

గుణయెోోాగి, ౧౩౩. అత్షుచమితి య్ శం తదిదం స్తా రం వథాన 

మెవ స్యాత్ ; ఈ భాదిరహిత మెతద దళ తస్య హ్యద్భశ తా యుశా. 

౧౩౪౮. అ గ్రావ్యా త్వా కమి సూక్సి కా శక ౧ దస యు _కవమూఫఖాతి, నవా 

డాడి కారణ ఇ ఆర్య గుణ త్యాదస్య నాతయానిక్య్వమ్. ౧౩౫. తస్తాదెత 

ద్యాకష్ట పృద సం గాన లన నా ఫల 2. యద్యశ్ర యోనికోబ్దో 

నిమిత్తవాచీ తదాతు కోరిక. ౧౩౬. నహి భవతి భూతయానిర ర్వ 
తశ్చృ ధర్మా వసాలు వక నన్నిహ ముండక వా) ముకానరై క 

తాదిగుణ యో యోగి. ౧౩౭. అ్రతియదు న్య 

తృరస్వ పరమాత్తనో హి నిర్లిస్టం, తస్తాద దటి ప ) 
భూత యోనంత్వు కృమ్. ౧౮6౦. అథ వా యం శౌరీరో నహీ 

౯ ౬ 3 a == దర, మాళ్ళ' త్ర భూత యోనిస్సా సత = దృష్టాంతబోధ కాని హి యథోర్ల 
నాఫీరితి మవాక్యజూలాని. ౧౪౦౧. దృష్రైాంత భావ మేపామచే తనానాం 

యతళ్చ క థు యంతి, పిత ౧౩తాం సక లాం నిరస్య వా క్యార్థతత్న 

బో థార్థమ్. ౧౮౨. భ గ వాన్మరుణానంధుళ్చ కారమునినర్య ఏతదధి 
కరణమ్, 

సూ, అద్భశ్యత్యా దిగుణకో ధరా శే ౨౧. 

ముండక వాశ్యే యో౭సానద SIR సీ కెగ్యాదగుణకి డఆపదిషః. ౧౦౩, 
ve 

షే CEN జ తలో శ్ర కథ! మార్తా” మ ష్! కృని నశ. భూ వ. త్వన 

పా యనడ్ రి వూ ల వాక్సినీర్దీష్ట ౧౦౮౦౪. "కొత్తా _ఉంబాక్షి 

సవషజ్ఞి త్యం చ దర్శితం యేన, అతువవిచా పియయం పరవిద్యా నె 
వర్చి తం పూర్వము. ౧౦౫, యద్వూతయేరం ప్ర, థానం తద్విద్యాసా కథం 
వరా వి దానిక సృక్ భగవో కాలె సర్వమిదం జ్ఞా జాతమితి చ యచో్న క్ర 

— 0 
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మళ ఏకస్య్ట చ విజ్ఞా సర్వజ్ఞానం వరాత్తే వమ. సార వూర 

గోచకా సాషిదపశా విజ్నేతి తాం హీ నిందిత్యా. ౧౪౭ శ్శ్రేయస 

పలకతయా వరవిడ్నా నతి వర్ణితం భూయ, సింది తన io 

తతో విర క్షనషి సాధనం కథయకా. ౧౪౮. పరవి ద్యాయామస్యాం 

—— 

కుత్రింధి కారం హీ తస్య బోధయతి, పరతః వర పత్యం మంత్ర 
నిరిష్ట్రముత రం యశక్వా వతి. ౧౪౯. తచ్చ త్తరనూ తార గవ్యాఖ్యాచే 

“np = గం నాం జస యిష్యు భూయః, తేస్హాత్సపా పరమా” యషకరం సాద 

ద్యళ్న తావెగుణమి. ౧౫౦. సర్వజ్ఞ జ "ద్యఖ లం తని సనన్ సవుం 

జపం భవతి యసాద చెతనానాం ద మైూంతత్ర(ం వద భూయః. 

౧౮, తసావతీకశేబం వ ఛానమిహ భూత యూన Ke షో యదూసనలా 
లే Ww \J © 

= PO =. న ను య g ౮ 
— 

మేతసన్ననాతవతు న కించిదవి భవత. ౧౫౦. న హొ ద్నాషపూం తో 
శీ జీ అకు 

ఢర్షః సకలం సా న్యుం నివతేతం భవతి, 

సూ. వళవణభేదవ్యవచేళాఖ్యాం చ నతళా. ౨౨. 

శెషణం వౌతతి . ౧౫౩. 

వ స్యాత్ ,ఆవిద్యక దేహా 

సో, య క్యారరస్పోఒయం 

సవ్య త్వ 2 ప్రక EIR ఏ ప్రంగంణం యదతురం 

భూత యోనిరిత్య్వు కమ ౧. ఉవదిశ్వాలె ప్ర వ థానాద్భిన్నం తస్తాచ్చు 

శ్రావ్య ఆ ప్రాణో హాత్యస్వీన్మం లె వుష్చింగ ళ బ్రనిక్జిష్టః. ౧౫౬౬. 

యో౭యం పరమాత్తిస్యాత్న్స చాత రాత్సర ఇహాోవది్టస్స్యాత్ , 

తురశబ్దో2 సావ వ్యాకృతభూ తనూవ్షీవర ఏవ. ౧౫౭. న హా 
వ వరాత్తా సృష్టిస్టతినాళ కారకో భవతి, 

— 

తత్సరా 

ర్తి 
లై 

త్త 
ORE; 
లో 

7 
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"నుకరణం హొ పకగరణశభారగ నవ ఉపదిషః. ౧౬౦. సకస తానుక్సిః రాధి హ్ష్ట్ర మ. 
చాంతరాతా య స్తు పాప వలి నిరక౯ వూర, పునరవ్వేత్సా 

ంత రీ ల లాయి ల సీ 3 నష్టం Sh శ ౩ య [| 

దితి తమేవ భూయః పరామాశొన నం. బాగకాది కారణఆ(ం రల ఖాయః Sa 0 ఏ 
ఖో వ. ఇ టు న - మ్ నో బు నా జ స ఖలు పంమాశ్రా, కచినవాోవహుస్స్పుగియ_స్థ Ay 

రిషమ్. ౧౬౨. రూవం యదేతదఖఒం నాచే శ త్యాది 
లీ దట త 

గుణక ఉచితమిత్కి ఆజ్ఞాదనా మేషాం నిర్టహ్రై జాయమానతా యస్తాత్ , 

౧౬౩. తనా తదిదం రూవం బా ణ్య గ ర్భృన్య యు కమా భాతి పురుష 

ర్ = లా CN 09 2, 

Se: న్ మ క జ సా అకా సిం న ఇతి వాక్య ఇష పవ ఆం వవుత నూ, వ ౬౮. తన్న ప్రతి వాకు ఇష వ్రదర్శి రూవమ త్ర, సూత కమ్ ౧౬౮ పప 

న్యాసోఒయం తీత్ప్రతివ_త్తిప యోజనో భవతి, నను వాక్య *పదర్శిత 
<n డాం, న Es | న్ ఉట | వళ సర్వజ్ఞ త్వ్వాదిధర్మ యో గన. ౧౬౫ యద్య తగరం వా భవత్ 

చేద్భవతు తరి త్మత్తెనం, వైశానర బ్రతి రూథ్రళ్చాం వ్ర హ్ 
వ్రదర్శితొ యోఒసా. ౧౬౬. హోమాదిశకరణభఖా వాచ్చర మా కా 

గ 

జఠరాగ్ని లేన స్వాత్, ఆయమన్ని రితి చ వాన్యే యదయం ఛబ్దొ ఒవి 
ల్ ఎవ శ = అదో క హలో న్ు ం - న (a ఆగ రె గి a] జాఠౌరే దృష్టః. ౧౬౭. యదయం భూలె గ్ని ర్యా వైళ్యానర ౪ బ్బవాచ్వ 

కా వచ్ గ గాం ఇరా నాంతచతవం దల రార తాంగ తి, విశ (సా పతి వాక్య వై శ్యానరశ్బ్జ ఏవ భూతాగ్నా, 

౧౬౮. దృ _స్తస్తాదథ వా భ వెదసా తదభిమూానిచేవో వా, వైశ్య 
వసన స మిత్ర 3 ాధి కాభవటి. ౧౬౯. యదా? నరస్య సుబతా శ్రుతి క్షాత్ర, సాధి భవతి. ౧౬౯ య ద్యాత్త్మ 

కబ్లయోగానై్నతే వ్లైశ్వ్వోనరా భవంతి తదా, జీవో వా సాద్య 

దయం జాఠరనై శాన రేణ సన్ని హీతః ౧౭౦. ప్రాదెశమాత మితి చ 
సిర ప్షనీ సమంజసా భవతి పాపవా జీవో వా జఠళ శ్రుతిరవ్యస్మి౯ సమంజసా భవతి, తస్తావివహ జీవ న జథ రాగ్ని 

ర్యాథవాపి భూశతాగ్నీః ౧౭౧. వై శ్యానరళబ్బస్స్య్వాత్కిం వా సౌ 
న తదభిమాని దేవో వా, న తు సరమాత్తే ల్యేవం నిరనితుము_క్ట ప కార 

మా మేవం. ౧౭౨, సర్వభ్లోఒసోొ భగవానిదమధికరణం చకార ముని 
వరర్షః, 

' 

సూ. వై ళ్యానరస్సాణారణకశబ్దవిశెపాత్. ౨౮, 

ఉద్దాలకావసానా యే చ ప్రాచిన కాలమునిముఖ్యాః, ౧౭౩. 
కోన వృతి తే చ సర్వే మామాంసాం చక్రు, రేవ మన్నోన్వం, మతివై. 
రూప్యాదేతే పరినిఘ్రాం తత్ర లబ్బుమనమన్ధాః ౧౭౪౮. వై శాషనరవి ద్యాం 
ణా ద్ న R 9 గః a w= 0 గృహాతు కామాళ్ళుచివ తా మునయః, ఏ కేద్వి ద్యాకుళ లం జక 
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యమశ(పతిమేత ఆజగ్తుః ౧౭౫ రాజానం వప వచ్చు ( రా హ్ల్మహీక్యం "లేన 

వాక్యజా లన, రాజాది పరమ కృపయా తదఫి పా మాయం చాక కలమాకర్ల 
౧౭౬ వ్య స్తోపాననవతుం నిందత్యాశ్తానముషవటేశే శం, య స్తే ఇతమిలి 
చ వాక సర్లు మార్గ తాద్యం గవట్క సువలితం. గీ౭2. న్ వై ₹్య్వనరం 
విష్యం _స్థదుపా స్పిఫలం చ వర్ణయామాస, అత్ర చ వాగే సకలే 
"యోజనా వై శాషనరో వినిద్గిష్టః, ౧౭౮ నచ వరమా లైవ సా న్న 
జాఠ రాగా వదిన థ చ జీవో సా వా, న హ్యస్య జాళరాగ్నో స్టే మా "ఆ 

లీ 
స్వాద్భుతేః పరిచ్చిన్నః. ౧౭౯, యద్యపి _హాతాగ్నిరనాః వపరిచ్చి స్త 

జావ 

ఛావీ చేయం స్వాత్ యో హీ వికారో లోకే నేన వికారాంత 

రాత్తకా దృష్టః. ౧౮౦. నాయం జీవోఒపి తథా యత వ చ్చిన్న 
పు నిరిష్ట జగతో ఒన్వ కారణ ఆస్వత్పర మాత్మేన పత ఖలట 
న్నం. ౧౮౧. 'కార్వగ తా య్ ధర్రా నిర్దిశకంతే హిం కారణే లోశే, 
పలగతమవి వమాధ్ధుర్వుం చూ కాదా మన్యతే యతో లోకః. ౧౮౨. 
తస్తాదసా పరాత ద్యుమూస్చ తాదిఫరిహోపదిష్టో యజ, యది పరమా తా 
న స్యావ్యో సౌ వై వెణా నరా త్ర నిర్జిష్టః ౧౮౩. తదు పాసకస్య భో గం 

సర్యలై త్యెతదనున వన్న౦ స్యా ఇల్ 11 తద్యదికీ “కొతూలం హ్యగ్నః వాతం 

దూయ తె యద్యల్. ౧౮లో. తద్వై ఏకారనరవిడిపా పం Eee 

ఊచావ్టయు కం స్వాత్, ఆత లబ హపదాభ్యామువ కృమశ్చాత్త శ 'బ్ల 
యోగళ్చ ౧౮౫ లో కావిము ఫలభేగవ్యవజేళ్। పాపక్రర్థ నానో క, 

వై శాషనరళబ్లో౬_యం హేతుభిరేతెః వరాత వర వీవ.౧౮౬. కవుమరం ఉల రు న్ా — థి 

పంచమ్వ్షంతో త న పకి వవ వి బోధయితుం ంచమ్యంతో'ఒ తే సూత్ర నిర్దిష్ట వ్రవథానం గమితె" 

ల్ En 

న్ 

ర్ యా స్తయాణాం చ బోధకా భవతః.౧౮౭.తా వెతౌ సన్ని మాతో 
పర మేళ్యార మేన మేవ బోధయతః, మాణనకమన్ని మేనం వ నైవం 
నిభేష యూ కప. ౧౮౮. మాణవక శ బ్ద గరా గాద త్కృ్ట వరోయా 
న్ని కబ్బస్సా వత్ ; వహూ వై వై శ్వానరళ్ బ్లో ఒహ త్ర ల్యెనాత్మ  కబ్లయో నన, 
౧౮౯. పర మేళ Ry కమేవై నం వై శా(నరవమిరాద్భశం పృబోధయకి. 

సూ. సృర్భమాణవుానుమానం స్వాదితి. మో — ( 

ద్యాం మూస్దానమితీయం సృృతిరపి నై శాస్తాసరన్య రూవమిదం, 
రు లతే 6 యా ఎ | 

౧౯౦. దర్శయతి తచ్చరూసం శు తిని్టిష్టత్వ సాధకం భవతి, శతి 
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మూలం సృతివాక్యం నదంతి వెదార్గపార గా నృద్ధాః ౧౯౧. యచ్చ 
జో జ నల క గః జ స్యృృతినిర్దిష్టం తచ్చు?తివాన్వేన దర్శితం భ వతి, ఏతచ్చ పార మేశ(ర 
రూవమితి స్యృతిరియం ఘా దర్శయతి. ౧౯౨, ఛాందో గ్యోఒవీ హొ 
తేదిదం వ్రదర్శితం యన భవతి స పరాత్త్క ఇృతిళబ్దో వాత్వర్థస్ఫూ 
తకః పార మేశొ(రం చూపం, ౧౯౨, శుతినిక్లిష్టం యస్తాతో్నోఒ 
చింత్యా తతి దర్శితం సత్యా. 

సూ. శష్టాదిభ్యాఒంతః వ తిష్టానాన్నే తీ చెన్న తథా దృష్ట 
పచెళాదనంభవాత్పురుషమసీ నై నమధీయశకే ౨౬. 
నన్విహ వై శా(నక ఇతి నివోహో భవతి నెవ వరమాతా, ౧౯౪. ) ఎ దె యా - | ఇం ౨ 1 ; ౨ “HS; సహా 5 మ్రైదిభా్య్యో ఒవ్ తథా త ఇవ వాంతః వ్రశిష్టిత త్యన, వై ఆసన రళబ్దో౬ 

‘ 9 సరం డా ట్ నెతథాగ్ని కట్టోఒవి యోఒత్ర నిర్దిష్టః. ౧౯౫. తా పెతావగ్ని పరా య 
వ aan ఫి షవడదా ~ షా త ~~ క. ఎప ఇ లెదిఎ ర్ట నిర్షి ప్రై, ఆపదా ద త్ర త్వాదగ్ని త్రతా (ప్రీ ల్పనం 

గ్రాహ్యం. ౧౯౬. పాణాహుత్నా శయతా గ్రావ్యా యా వాక్య కెష 
నిది తః ప తిష్టితత(వషపదేశో.హ త దకితో భోవరి. 
స్టా, అంత వతిష్టితత్యవ్యవ దెశ్ 2_ విర, దర్శుతి భవతి. ౧౯౭ 
ఎ ట్రం గ్ సాతుభ్యో వైశ్యానర ఏష డాఠ రాగ్ని స్స్వాత్ , పతి శంకా 

గా గన కర పహకనోవవి వ me జా బ్రా న్ "5 త్రో న కార్యా నాగ్ని రాతర కహా స్టస్స్వాత్ .౧ః ౮.అవితు తదుపాధి 
5 జ ల “దా యి ర అభ కస్మిన్సరమాత్ర ను దృషృర త నిర్తి బూ ర్లు దిెహాతేవో వూరూ కా 

సున. ౧౯౯. యది జాఠరవ వాగ్ని రై ( శాషనర 

; ఆత్మ త(మనువపన్న ౦ ద్యుమూర్థ తాదిక మవీహ 
. ఏ0 బా తే దర్శితం యత్పురుషత్వం తద బాధితం 

3 చ 

వ్ 

వాక్య ప్రురుమో వె శాషనరో వినిరిష్షః ౨౦౧, | ర యు 

గ రుుషవిధ త్వం యదు ఫై స్ న 

నే ప్యుథధి దైవం మూ ర్ధాచిమ్యనయ వెషు చా థ్యాత్తం, తేదభీ పాయం 
గు NEY: 0 

సూ. అత ఏవ నొదేవకాభూతం చ. ౨౨. 

ఉ్తభ్యో చాతుభ్యో భూ తాగ్ని ర్యాథ దేవతాతా చా, 
వల ఎబి 

వై ళ్యానరో న హా స్యాద్యాతస్సనాశతా న చావి వురుపో వా, ౨౦౦౪. 
148 

[0 
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లింగాని బాధకాని హీ యాని స్యుర్చూత చేవతావ మె, తాని వద 

ర్శితాని ష్ తస్తాదె (శ్యానరః వరాత్మైవ, ౨౦౫, 

నూ, సామే దవ్యవిరోథం జైమినిక. ౨౮. 

పూర్వం హీ జూళరాన్నెః పృతికభావం పార్చ పొ ధిభావం చు 

కు 
ల 

ఆశి ౩వ హొ దర్శిత కమేతసాషంతః వ తిస్థితత్యమవి. ౨౦౬. యో. లావై నీ ఈది 
సా ద్యు మరా తాదిఖిరు దా హృతః వరమషప్రరువ అహా వానే, ఆంత; 

వ్రత స్టైతత్వం తస్యాంత ర్యామి భావ యో గన, ౨౦౭. అథవా చిబు 

శ 

తత(ం సాకాడేవేతి ట్రే మిని; చానా , ౨0౮. తేస్తాదసీ స్ట్న్వా శే వవ 

కవ పృదర్శితో నాన్యః వై భ్యోనరళబ్లోఒ యం యో ోన కేమర్ధ మేన 

హోధయతి. ౨౦౯, వి శపాం వానర ఐలి విశ వాన్యేతి యాగ 

వ్రహ భవతి, సర్యజగ త్క_ రు తత్సన్య్వాంత ర్య్వామి భావనిచ్దేశాత . 

కాంతకు హీ ప్రరముహోవయ పేషు మూూర్ధ తదు క్వ, అంత; వతిసఫ్థి 

5 క్ ౨౫౨. వై శారన' రః పరాత్తా భవతి హృ 'తౌగ్ని క్ బ్దబ థాఒపి, తగ 

ఫలనేకృభావాద్యాచ తై తాగ్నికల్పనా సావి. ౨౧౧ సర్వాత కే పరా 
ఓ ళ్ చో y | / 

~ జపం భవతి, అస్య పా దెశత్యం సంప్రతి సము 
లీ లి 

వరిదృళ్య లే పరాత్తా యూ౭సౌ ప్రాచేశికత్వమాల్రైణ, భ కాను 
కంహపయాయం తేస్తా తా చేశిక 5 వరాతె స్వాత్, ౨౧౨, హృదయా 
Sn వో సేవ క్ న n Yo తలో "ఇ దిహ్తు ప్రే న్వయం రాక్స్ 'వలభ్యతే యేన, ప్రాదేశికః పరాత 

తన్గాది త్యాళ్ళర థ్య ఆచార్యః, ౨౧౮. 
ఇట 

నేక. అనుస సృ లిర్చాదరిః ౨౦. 

d 

| వమా తే త హృదయే ప్ర వ తిష్టతం మన అతి ప్రసిద్ధం మా 

ఆనాను కధితః ప్రాజేశమా త్ర వవ ఇతి. ౨౧౫. తనీ 

మితాాః ప తి నిర్లేశొ= యం యథా తభేవోవి, ఇతి బాదరిరాచా 
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తు న సయం ప్రాదెళమా లతా త్య, వతి జైమిని రా చారర్జి_న్లన స్ 

ప్రా దేళమాత్రే తాం బూత ౨౧౮. 

సూ. ఆనునంతి చె చై నమస్త కొ ౨3౨. 

మరస భుబుకమ గె యచేనమిప వద్ధి ర్లయంతి జా బెల్యా, 

వె వై శానరం పరేశం య ఏవ వత సెగ మంత,? త్రభా న, ౨౧౯. తేస్తా 

దసౌ ప రాత్రి స్రాదెళికశి గొబ్లభా జనంభ వతి, శబ్దో క యమధఫినిమాన స్తే 

పరాల్శెని రమేంపాహో భవతి* ౨90 సర్వత అభి గతోఒయం పరిమితి 

హీనో యతో=యమాతశ్ల స్యాత్ , పనొకేతదఖివి నాకే విమూాయతె 

వాయ ఆభిము4 బ్యాన కం తీస్తా దేతదా కం ద్యుమూ్థ ౯ తాద్బుంగ 

జూలసంవలిలే, వైళ్వాన ౭ వరాత కన్యుపా స్యా 2 సమన్వితం భవతి. 

౨౦౨౦౨. శొరీరకమోామాంసా మునినా వ్యాసేన విరచితా నేయం, చతు 

ర థ్యాయిా తస్యాం వ్ర పథభమో యో౭సౌ సమన న్య యెరూఒ భ్యాయః. 

౨౨౨ తే శ్, స్వతీయపాదే స సూ ్రాక్టో యశ్చ భాహ్య కారో_క్ర క్షి ఆర్యా 

pe రవుపే చః పృకాశిక్ జయకు నోఒయమనవద్య్యః. ౨౨౮ ఇతి 

ప్రథ్మాథ్యాయే ద్యిలయపాదః. 

ఇతి (పథమాభ్యాయొ ద్వితీయ పౌద3. 

హా ఫా 

వహ చ ద్వితియపాదే యాని చ వా క్యాన్యుబన్య బహుళ స్కి 

తానీ వ్యా పాస్యరూ = వు సమన్వి తానితి దర్శితం ప్రార కం. ౧. అత్ర, 

చ తృతీయపాబే యాని శ్రేయవ థానవా క్యాన్సి, తేషాం సమన్యయళ్ళ్చ 

యే బ్రహణ నిరూవ్య కే సదః। ౨. నను వా*కష్టి శపదృష్టో చ్యుమూ 

_తాద్యన్వయానుర్ ఢి ధేను వైశ్యానేో 'శొద్లో=సావుషక నుస్టోయడా ప 
Pe 

త వరః. 3. దుగ్ష క ఖ్ ప్షద్యాయతీనం య్ సుండకవాశేర్ట న సిరూపితం చా 
_ 

తేదిదం ప్రధానమేవ స్వాదంతే నేతుళబ్దని చ్చేశా'త. ర. దూ 

శాంత యని స్మీన్నొ కమిలి దర్శితో చా సా, అంతే నేత a 

నోహ్యవోతశే "SE 5S వాక ౩ సే చణ. ౫. “రక బో సా బహ్వణ్య్వ 

న యుజ్య తే గ్రా స్స షట్యసంబం థార్ధా చతు రహో పా పార వాక్ 

(5 

లో 
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లోజీ ౬, తస్మా చేత ద్వాక్యం యదమృతసంబంధి పారన త్ర (గుణం, 
బోధయతి హీ వ పృథానం యతః వరాళి న పారవాకా భనతి. 2౭, 
అథ వా ద్య్యూప్ర, భౌతీనాం విథారక కేన నిశ్చితో యోఒసొ వాయు 
ర్యాస్యాదథ వా శారీరో వాత కోబ్ద రెరాగోన. ౮, కస్మైన్గుండక వా క 
యళ దా్రయతనభానమావన్నల న వరాల కే త్వాళం కాం నిక మధి 
కరణమేతదాహూ మునిః, 

బలో. నూ, ద్యుభ్యాద్యాయు యతనం సశ పాం. ౧, 

ద్య పృభృతనా మేషపామాయతళన తే న వర్ణిత యోజస్కా న 
చ పరమాత్మైన స్వాన్న చ పృథానం న చేతరః కశ్చిత్. ౧౦. యిన్ని 
న్నో తం సకలం త మెకమా కైన మేవ జానిథ, ప్రత్యర్థ ౩ హూ లా కే 

తను ౯ దృష్టో య ఆత్త ఛ్ బ్ర హా, ౧౧. చేతనవా-చి సోయం దగ 

డి 3 me తనో దృ 6 యదాంగి మోకభ *+ర్వకవిజ్రైయత్యం ప్రదర్శితం బే & వ్ చ్చ అదు ౫ ™~ొ 9 జ వ జడ గ కట జ్ జ్యా హ్యూత్రే. ౧౩. | నస్సా సన్న చ ప్రథానస్య కుత చి 
ద్రం శ్రుత్యంత తమెివిత్వ ౯ దృష్టం వరాల్చన స్పదిదమ్ ౧౦౮ 
వ్ పదరిత సర వ బొ; క్ర పూ ఏ దర్శితం అ [ స్తం యు జెక్ జానాత, లగు న్నితి 

మంత్రో, కం వరాత్తేవ మ నమంజనం భవతి. ౧౫. యచ్చబ్దసహాక 
తొ,_యం తచ్చబ్ద కాత శబ్ద హచరికేః, పరమా కాానం బూత వి 

నం విదియ సమ నల వ + చా యత్వం స తస నిర్షిస్టమ్ ౧౬ అకదర్భక వా క్యా అ తస్పైగం వ వం 

నె మత. యద్యమ్యతవై నష ప్రత ముంత్రభాశోన, తవవి చ ( 

గారకత్యా రాతనో యు _క్షమేవ నేతుత్వమో. 90. రాహోశ్ళర 
J వాసే మ నా ఇద బో ది కా దమ్మ బహ యడా౭వ్వ తశ బ్దం వ భె లహ? ఆన్న లి త్వఖదా కాపీ వపష్టీయమ్. ౨౧. మోతీ య దా౬మృతస్సా ౪ 
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త్పంబం థా ర్థెవ భవతి హస్టియం, యో వాగి మోక పూర్వక సాయాొత్కా. 
గా 

గ wa nf ( | ప ౮ ర జు ం మ చి య 
వ సమంగా క ౨౨. ఏతత్ప దాఖి ఛాయ; చావక భా వన తన స్వ 

౦౮” ఆయు తసాద జా చేత గరా ~ గ « \° అద్య చు “దం దుష్ట భి ద పియతనమ త్ర నిర్దిస్టమ. ౨ ౨3 

సూ. _ముక్తొవనృవ్యవ్యవబేశాత్,. ౨. 
న్ 
గ స రా గాది పఏదోోషయు కా యే చ సుర _ పొ 

ముకొోోవసృప వ్యతి ఖలు నిద్షిష్టా బాసి చో త్త 

భిద్య త వ్రతి మం ఖే కేరితసాక శా రణ దోషను3 
సెతీక్యంతో నుంట్ర్రేయం తదువనృవ్వ తాం 

తరం యదేడి హీ కిథయతి కామూవిదోవము 

సమ మశ్ను త ప్రత్య ంలే తేదుపసృవ్య తా మస్య. ౨౬, 

ఏ కృవద వాచ్బాకి 

GA ర యతః, _౨ర. 

ము 

0 

క్ ౭ ( PA ౦, పురు 

. ౨౫ మం 

0, అత 
ల 

Ril (3 బం 
నా 

వం (Ce చర్ల 

సూ, నానుమానమతచ్చ బాత్ 5. 
wy 

దు భా పదాక్టయ యతనం న వ ఇసమసుమానగమ్యమృత్ర త స్యాత్, శ్ర పతా న థి అత చ వ. యతి న దృష్టః కథం వ వుథానం సాస్టత్. 52, 
యస్చేర ఏ సృష్నవిదిత ద? చేతనారక్ర భబ్లకి త్ర దృళ్వ తే. సా 
తస్తాద్యదిదం క కథం చ,థానం స్యాత్. ౨౮, అత ఇహ  యో౭యం 
వాయుః ద్వుషభా(దాషయతనతాం న నోపెతీ యచా వ భానవ 
దూహణజూల్ సాం ౨౯ . గ 

ప్రాణభ్యుదవి శారీరొ చై హామాయతనభావముపయాత్తి యద 
మసర్వజ్ఞ స్వా పద్య నాద్బుద్ద్య్వ్వాదివిః వరిచ్చిన్నః. 3౩౦. 

సూ. శన కార్చు ఏ 

య్ రా య న టం రా, తన నియుక్తస్ప కథం విశద ఖు "వమువ “యాత. ౨౧. క 
స్స న నయ స్నో ~ స లా ద్యాయతనం me డో దర్శితం ఫూవస్టం, జానీథెతి హా 

పర హా 

మాత్మ" విశే ₹ తేన దర్శితన్నా౭ 2ఒ సొ, ద్యూఖ స్య దాస్టాయతీనం న్యాన్న 

న్ ప్రథానం న కస్చిదనో పి వా. 33, 
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యచ్చ సుఖక్వేం భూమ వర్శితమమ్మతత్వమవి చ యచో క్రమ్. 

రో. ప్రా ణెఒవి వి. తదుభ యం నాద వ్యతొ పొ మ్ఫర్రాంత లె తథా 

దృష్టం, య లో స ప్రతిచ మం తే, mee ప్రాణ ఏవ నిర్షిష్టః ౨౦. 
ff 

అమృతత్యమప్ చ తని సన్ని ర్లిహ్ట్రం ప్రాణవాక్య * మే. ప్ర తసాద్యోో౭.సౌ 

భూమా ప్రా కో యం భవతి నైన పరమాత్తా ౫౧ ఇమమా 

వం నిరవికోమినముధికరణం చకార మునిమూన్వః; 

సూ, భూమాసం ప్ర ప సాదాదథ్ ఫఘ్యవచిళాల్. రొ, 

నాయం భూమా వొ ణం ప్రా ాదూస్థ ధ్ర యతోఒయమువది దివ్షః, 

2, పరమా ల వాయం న్యోల్లడేణథే దాక్వ)మాణశే దాచ్చ, శ్రోత 

మిత్వాడా హా ను సక మే చాత్ర నినిదిఖూ ద్భట్లా ౫3. హో 
న్ న్ © 

తకతిత్న స్రనాత్స్లమపి ని ప్రమాత బోధస్య, న్. ౬_యం యుది 
ర 

భామ కం స ఆత్ర” క ఫలం చైతత్. ర ఏ ఏత త్చాాణం న. 

సోయం శోకం కథం తరెల్లోకళి నామాది ప్రా ణా కాంతం పృతితభావే వన 

వన్హి తం హృత. 2. కచ్చ యది ద్రవ స్యాదాళ నా శాస్త్త్రద్భష్ట 

విష పరీతం, వా గాదివాణా ంతే భూ యశ్ళోబ్దిః పు వ్రదర్శితొ యూ సా 

సావధిక బహుళ భావం వ్రూక్యస్తాదు త్తీరస్య దర్శయతి, నిర వధికం 

బవుభావం భూనుక శబ్దో య వప వక్ల యతి. ౫౭. యస్తాత్పంచ 
మ్యుంతం యదాంతరం చేహ సన్ని థౌద్భష్టం, నిరవధికేం చ బహాత్వం 

వరాత త నోఒన్య త్ర, న కరచిష్దృష్టమ్. ౫౮. యెరూ థర జా ర్య వాచక న్చ్యా 

చ్చన్దో నియమేన ధరి సాకాంటః, భూ మకా కొబ్బస్సో= యం ధర్న వరో 

నియతధథరి సాకాంక్షీ., ౫౯, ఆకాంవ తే నురూపం ధరి రామూనంజు 3 బోధ 

సరివ్రూస్ల 0, త స్థాద్భూమక౯ కబ్లః సర్యగతం బ్రహ్మా "సచ్చిదానందమ్. 

౬౦. బోధయతి నాన్య మరం తేన ప్రాణః కథం సభూమా సె నాళ: సర్వ 

సమర్చణ మెతత్ప రాత త్తం చ యచ్చ పూరోగ క్త కమ్, ౬౧ . తత్త 
చ 

లే ల 
సర్వపదం స్యా ద్వా గావవరం న చాఖలార్థసరం, ఉక్తం పీసు 

వాశక్వే వాగాదీనాం సమర్పణం పాత. ౬౨. ర్రాగావస్థాత కళతాం 
ల 

పి త్రాదీనాం వబోధయళత్యే హోం ప్రాణి నతో హేతి వథితా శ్రుతిర్న 
సో, 

సర్వాత్మ 7 "తాం బ,వీత్యన్య . ౬౨. అతి వాపిత్యం మోదవీ ప్రాషవిదో 

దర్శితం క ల వూర త, అతివాదిత్వం తదవీ ప్రాణవిదళ్ళు తిక పోద్య 
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భూయోఒవీ ౬౮. సత్యవిదో దర్శయతి "బ్యాష తు సెత్యాది వాక్య 
"నచ్చ (| తన భా కాంతం గ కమేణ అత్ర తు శొబ్దో యోఒసావ్చుత్తరభాజై్నైన పూర్వ ఫా గ్భృవలి. 

క నవం _ ౫% వదం బహ 0 త్వం జ్ఞ జానమితి మంత్రనినేళల్, సత్వ 

వ్యాలీ వాదిక్సం న చేతరజ్ఞానాత్. ౬బో ప్రతి మంశ్రా్థ 

దశ్వాతివాదితా సిద్దా, అత త్ర ల్యే మవ సత్వ ం నిజ్ఞానాదీని 

క్ష. ౬2, ఆకృవ్యు భూమవాశ్వే బహు వువ్రపంచ. నిరరూ 
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తత్సళ్వవదం బ్రహ్మణి రూఢమితి భూమవాళకన్గమిదమ్ ౮౦. తత్యావా 

చరక యో గాద్బాహావపుం నత్లళావ వాస్తు, బృహదారణ పిక వా Es 

చాత దై ( తవిలి నాక నిర్షిహ్ట్ర య, ౮౧. ఆతీవమివా వర్ద న్నా వదయేర 

శబ్దో వర్ల రూడ్ 2మా యద్యపి రో "యనా గా క్షయే బవ్హానరత్వం ప్ర భ త్రీ 

యత్ తని క౯ొ౮౨.తవవి చ యోగా శ యణం రూడివిరో థా భన్ను చెహూ 

భవతి, తస్తాదమీ రశో బ్ఞాదోం కారో హతే త్ర గృహ్యాలె నా వ. ౮౨. 

తృక త్వశ థనాదా కాశాంతస్య ఇఛారక తేషన,నిర్ది నిరైళ శల స సవ్యం లే 
కార పటి (ప్రదర్శితం శం శామ్. ౮రో, ననికుమహితహృదయక్న కా 

మునివర్య ఏతేదధికరణం, 

సూ.  అక్షరవుంబరాంతనాతేక. ౧౦. లి 
SID 

ల ద టా శాన గ్ర | శ Ste న్న్న వ్ స్టా భూత థారక్ ఒభిహితః, J. 
9 శ 

తేనున్న్ లి దల యే సస్య కలాం తస్య ఛారక తన, అతృరమిదమువనిప్నం ఆత ఆ డు 
మున్సివ ఎం యాజ వ చే, న్ ౮౬.  అన్తూలాదివ లై రిహు లతు.ణ 

బు కర వ Ea - ® 
ముక్తం చ త్స్వ లెనెవ, వతల ఫ్ర ణలమ్మం బ వాత రవ జేన 

ఎ జ Pre 
రిష్టమ్. ౮౭. ఉపదిశ్ళో తే యద్ రమా కాళాంతన్వ థారక లేన, 
వర్లాత ఓం కానే వాంకానాం! భ్ ౮౮ అన రెత్మేక రె హ్యూకాళాంతస్య ఛభారకత(ం వా. రారా, అస్థూలాది 

సనో కం లతణనుపి వా యతో న సంభోవతి, సర్వాత్మ కత్వేమవి నవా 

“సం కారన్వ యదవి నిర్షిస్థమ్. ౮౯. తదిదం భ్యానార్థం నాన్న 

వస యౌ థాత్తే ఇనిక్ష యస్యకృతే, నను యద్యత రళ బాదం కారో 
2 ట్ ఆ 

పా పహాళి త దె, . హ్వతు నమ ' దు న "సహ గృహ్య లె తర్షై ౯౦. భు న యథా కేరమనీ ర్ 

అతుణం యు క్షం, అపి చబాంబరాంతరవిథభరణనువీ యు కం తన్నకార 
క న్ న < క్ ఇ లన. ౯౧. శారీరో వా స్యాడివా యదతురం యాజ్ఞ ను 

o- cE తి (ల 

సూ సాద 

యా చాంబరాంతవి ధృతిః పఠాతనస్సా న్న చవ థానస్య 

వు, శొగు? నాకేం కరే సే నగ ౯౨ జగత; వ్ర గానీ తృత్యం యద త్ర కప వినిర్దిష్టం, సరో 

పరమాత్త ని తడెతదుచితం నచ వ భానే_వి. ౯౩. శారీెరేవి న 
(నా, 

యు క్షం  "యదసా దేవోదిఖి; వరిచ్చిన్నః, 

149 



| బాస్ ma అ యు i భాబ్యూర్డరత్న మాలాయాం 

సూ, అన్యభావవ్యావృ స్తేళ్చ, ౧౨. 

శ్ జైన హ్ యవన్య దాళంకీతం పృథానాది. ౯, 

తద్వావరగహిత మేవ హ్ను పటే ర రమేపా శ్ర తిర్హి బోధయతి, దస 9 

దృష్ట కౌా(ద్యఖలం య వ్య్పోవదర్శిత శు త్యా జ్యో, కేనాడే చెతనఫావః 

సకలోఒయం వాధితో భవతష్టిస స. అతువక్ బస యం యోగబలా 

జ “హూబోధకొ భవతి. ౯౬. శ్ సీం రూడిరో రగ స్త స్తత హొ 

యో గాద్భ' యనీ రూడి. అ చ రూ భేళ్చాథాదోన్టనబ లే 
నా కరం వరం బ్రహ. ౯౭. తస్తాద ర వాక కం జయే బ్రహణి సమన్ని 

తం భవతి, నను యది బృహ దార ఫ్యా యదతురం హా 
౯ 

(Ces 

న 
(న 

అత్య వా జగ నిర్దిష్టమ. ౯౮. పింగవ వెనాతీరవదరూ కో ర్చాథాద్భ పె త్సరం బ్ర, బృహ 

వృశ్న్నావనివవె యా ఖలు నిరూవితా సత్య కామసంజ్ఞాయ, వ. 

వృణవాలంబనవి ద్యా యః పునర త్యాది వాక వ్ట్నివ వాన త త్ర, చ యః 

వరశబ్దః పురముషవిశేషణవరో హి నిర్దిష్ట. ౧౦౦. గతిలిం గఇూగత 
స్ఫ్వాత్స కార్వవర వవ రూఢి బా భేను గతికహ దృష్టా కార్యే బ్ర బహ్హాణ్ 
సా ఖలు న కారకా దృక్లా. ౧౦౧ ఈతుత ఇత్యం లేన రా మంత్రే ర 

యదిత్సణం వినిర్టిష్టం, అ న్యెలత్యం తె తేన హా తతా ప్రీ పీఫలం య చేతీషవ 

దస్టమ్ ౧౦౨. తదుభయమవి కార్వే ప స్వాదు క్ష కం న హీ కారత్ కథం 

చిదకి, లన్యాద్యదభ ఛ్యానం ౦ తదవీ చ స్య యు_క్టమాభాతి,. ౧౦౩. 
బాచ్ 

స్తు న్నా మయ వాపావివావు; రధాం కృతం మునీంజే డ్రా, 
a లాలి 

నూ. అక ళం ౧౩. 

వహ వీచ్చలాదనామా మునివర్యుస్పత్వ కాను వసన్నమ్. ౧౦౪౮. 

ఎఎకారం చ సత_త్త (౦ తవవయవాంళ్చ వ్రబొధయక్ భూయః 
ద్ర శనా లంబనూ "వం ద్యివిధం పొం దర్శయామాస. ౧౦౫. బ్రహ 
హ్రైప్వ్యాత్మ కమపి పఫలముభయవిథం నిరూపయామూాస, వతేద్య్వ 

పత్యా ద్యేనాన్వేతీక కంత ముంత, భ గోన. ౧౨౬. పక్నాన్ని ర్లిప్రేన సై 
యః పునరి త్యాదివుం త్ర త భాగాన, యస్సాధకో వీ హా పురుష.స్తై మాత్ర, 
నెరాం కార కమనిక మూలంట్య, ౧౦౭. థాష్టియకా వరం సుమాంగ్ం విసృష్ట 

దెవాళ్చు నూర ర్టమువయాతి, సూర్యే సంవన్న స్ప౯ ససామభిర్భ9హాలోక 

మువనీతః ౧౦౮.యో2 సా హిరణ్యగర్భ జీవసునో యళ్ళ్చ్చ పర క్రితి 

CO 



ప్రథమాఛ్యా యే తృతీయపాదః, 1107 

వ,థీతఇత సాత్సరం ప్రనూంసం స ఈక తే ఫ్రురిశ యం సరం బ్రహ. ౧౦౯. 
బఇ్రమమర్థముపడి దెళ హా న వీవ్పృలాదళ్ళ సత్య కామాయ, అం 

పరళబ్దో బ్రహాణి రూథ ఇతి న. హి. ౧౧౦, అత్ర చర రాఘ 
న్చాలే న కారణం కీమువీ వ్ల సిత వ వ కుం, యత్మా_ర్యగమనము క్షం 

ol are 

తీంగం తేత్చా పన్న బా థకం రజః, ౧౧౧. కార్యగ తస్య హా వ్రుంనః (| 

కారణసాతయాత్క్శతిర్భతో' దృష, కార్యాత్యయ ప్రతి నూ 4G 

త్యారణవరోజ త్ర వ వరళబ్దః ౧౧౨ యవి వరళ్ బ్లో యోఒయం కార్య 
టా ee ) ర. . 

పరస్నాస్టిశ్తే త్ర? జై తీపప్టలం సాతి 3 ఆజ యాత్శకతషక కనముభయ పా ప్రీ 

న్వరూపఫ లకథనమ్ ౧౧౨. ఏతదా్యాఖత మంత్ర దృష్టం యదిదం నిర 
కం తత్చాాత్, ధ్య్యాయత్వవృవ దేశ్ హ్యాతథా భూతన్న దృళ్వాత 

= య a న | నై లా ౬ శౌ, ౧౧౮ పంచాగ్ని భ్య్వానాదాన తటి వరత్ళకి ర్రనం న తథా, 
| 5 ఎ 

తేస్తాద త్ర భె క వరః ప్రమూనెవ నావరం బ్రహ ౧౧౫. యసాత్చ 

రన్యం వంనళు) 9తికిత్స తికర కసం, తహేచేతచాంకంం యతో | ంసళ్ళు e9g టూ లాం చి వీత్వస్య, బి పాద దాషక ష్టం యి ర 

సదిస్టం హి విప్పలాదెన. ౧౧౬. జేయే వణవచ్వ్నేయీ బహణీ వరమే శ ఈ WU EE MP  ( 
సమన్వితం ళన ననిగ్షహ వరళ బ్లో యం వరమాత నేవ ముఖ్నబ్వతి | య _ రి త్త తె 
మతా. ౧౧౭. రమాళత్త పరకతయాయం నిర్లిప్టకె డవ చా, కాస్త 

అక్షి లం చ్చే \ 5 

ప్తిహూ సహార వాక్య మేత చ్యాంనోక్యో ద న్యత హ్యాథెక్యాక. ౨౧౮. 
త శ్రీ బ్రహ్మపు రఒన్మి౯ దహారం యత్సుండరిక మువవెష్టం, తస్యాంతట్టా 

/ క్ 

కాకందహరకే చేసా పస దర్నయితాొ కాత సాషింతస్త్నం యత [| నా థ్ ౧౧౯ త స్యాంత స్థం యత్న 

యగ యగ 
లణ 

_త్తస్యా న్వెష్టవ్య₹ 'ఆొనర్జిఖ్రా భూ ఫా కాగ న్పా్టాద్హ యోఒసావా కౌ 

నిడిషక.౧౨౦. యస్తాద్యూ తాకాన రాడో నోొషకాకళబ ఇహ దృషః 
(రా ల | లీ ట్ లట? 

దహారాయతనా వేషం దహరత్వ్యం తస్య సమరష్షగువవన్నం,౧౨౧ ఆన్నేష్ట 

వ తా పఏకవమునె శివ స్యాన్న శతవసాష త, అనధన్తవ్యు త్యాకకమా కా 
- షరి అ" బిటి బీరు లీ 

Ca wa _ రా ~~ oa చావు బర్ ్ నాం జ లా 

శొంటి ఎ ఎవదృృష్ట్రమిల. ౧౨౨.౨నుద్యు చల్ల ఆ తెడాయం ఇ రం సన్బ్వాన్న 

శుహా మాతా, దహరతారవ మఖిలం తవీన్నా రాగ మాక ఉప 
గర దం . జీ WW లీ 

పన్నమ్. ౧౨౩. జీవపుర ఏళ తోసీ కృ 'హాక్టంత్యం శుతిర్తి బోద 
చ జ్ —- లీ లో రతా + 

యత్, జీవకృతక ర జన్యం శరర మెచెన్ల జీవపు మేవ.౧౨౪.జీవి చ బహ 
యి టి 
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1194 భాబ్య్యార్థరత్న మాలాయాం 

రాక్త, ఇతి శీంకాం వారయితుం పరాత్త్మవర తాం చ తస్య బోధయితుం. 
౨౧౫౨: అధికరణమేెతదమలం చకార మునిసంఘవమాననీ యో౭ సౌ, 

సూ. శపషాొబేవ పమితః. ౨౪. 
య (గ | 

యో౭౦గుస్టవరిమితొ సౌ స్రరుహో మంత్కణ దర్శితన్నో=యం. 
౨౧౦. పర మేళ(ర వవ స్యాద్వత ఈకానాదిశ్ బ యోగోఒ త్ర, యో 

లూ 

భూతభవ్య రాస రిశానస్స చ కథం హా బవస్సా వ్రత . 9౧౫. ప్రకరణ 

మపి యక హా సాగి తదపి చ దానం వాత సర మెవ, అనష అత తారం సీర అటి డై 2h ళీ జ్ 

ప సా క్రద్రాత వు దం సశ వ తివచవుచే "భే పృశ్నో యో౭.సౌ వరా త్ర వర ఏవ. ౨౧౬ తస్య వ్రతవచనవ | 
నఠిత్రో యో౭ఒంగుష్ట్రమా త్ర అత్నాదం స కథం జవపర నా త్తస్తా 

ఒడ 
గం 

దిహ దర్శితః పరాశత్రేన. ౨౧౭ అంగుష్టవరిమితత్యం కథమాత్తీన వ్రఆ రే © చాల 

వ 

సూ. హృద్యుపవతమయా తు మను హ్యాధికారత్య్యాత్ . ౨౫, 

యద్యపి పరమాత్మాయం సర్వగతన్బర్వళ__్రసంవన్నః. ౨౧౮. 
మనుజహృదయాధి వాసా _త్తస్వ హ్యాంగుస్ట్రవరిమి త తృమపు యోజనా 
హూ వునుజకాయః; (పాయో దృ్భక్ట్రో హూ నియతపరిమాణక. ౨౧౯. మను 
జహృదయం యచేతత్ పాయేణాంగువషపరిమితం ద షం, తసాపసా లి లో © లట చాటి శ 
వరాతా నిర్షిప్లో౭.ం౦గుషమా త వరి తత, ౨౨౦. అవిపేషత్వ వవృ త్తే శ దలు, © WU UU J So శా స్పెఒధికృతోహి మనుజ వఏవాస్కౌ, శ _కత్యార్థిక్యాదిక మధి కారివి న 
షణం చ తనై ఇవ. ౨౨౧. యది చ వరమాణలిం గాజీవవర తే భ వేదా 

ఓ వీ వ గ ల్ (aw [| సీ 

దా విశ పరమా త్రోక ల్యెన హా జీనె తాత్చర్యమన్న్వ వాళ్యస్య - ౨౨౨, 
జగ అ ఉర కా ౪ ల (౨) గి సకలనిగమాంతవచసాం ద్వి థా ప్రృవృత్తీస్తు కాస్తదృషఘ్రై హీ, వ తగ 
భిన్న బహాణి సవిశేసే సత్వకామతాదిగు 3 

ల ౨౨౫, వం మెళరపం తొయాం న బాధకం కీముసి మనని 
; క ఠవల్లీ వాక్యస్థో రయొోఒనానంగుష్ట్రమూ త్ర తి 

గాణ్యుపాన్యరూపె విజ్లేయే వా సమన్వితో భవత్ మను 



కా ని కవవ రాను వి [ర 
3 యాని గైనుము సిధ్ధ నుర్టివా వా క్యాన్సి బా భ్యెరన్నితి 

కంకాం నినస్వ చేవాధికారకథ నేన, ౨౩౮. తదువష్టంభ వ్రరన్సరమిద 
మఫిశ రణం చకార మునినరషిః, 

అ 

పి బాదోరాౌయణస్పంభవాత్. ౨౬ 
మనుజానాముపరితనా యి చెవాస్పంతి తెవీ చాధికృ తాః. 

౨౨౯. క్ర వణమననాదిసహకృతవిశుద్ధవర మాత్మ నిషయవి ద్యాయాం, 
విదాన గ హణాంగాని హూం తాదీని సంభవంటేు ._ నుంతార ష్, i ని హ్యా తా సంభవంత్వెషాం, ౨౩౦ నుం ర్రైర్ధ 
వాదవా3 (రి మావ త మా (తె తెపై; గ మా రకా 
రు య పర్స్ గ, హవత్తే ౦ పి దృశ్యతే తఠబూం, విద్యా గ హణాం 
గాను ఇ ల గ a వ హీ లింగాని బహ రృముఖ్యాని. ౨౩౧. పంద్రాదిదెవతాత్త సు 
దహరాథ్యాయే వ్రదర్శితాన్వెవ, స్యో ద్దేళ్వశే హా కరణ న స్వనై న్ 
బాధైకౌర బ్రతి వుత్యాం ౨౩౨ బ్రిం, ద్యాదీనాం కర్యణ్బధి కారో నలి 
వర్తితం భూయః, విద్యాయామధి కా రే నైతద్భాధకము దాహృతం. 
కమపి. ౨౩౩. తస్తాద్దేవాదీనామధికారస్సా ్టదిహాత విద్యాయాం, చాత ఏ జీ [ 

ఇల, రద క ఆదా. నరం నిం కా గలం, నిరోధ కర్త జతి ఆసనాన్ని నెక ప్ర తిప క్పెరర్శనాళీ శ 5౭, 

వదా గ్ర హణాంగం నను నిగృహవ త్తే (౦ యదాహొ దెవానాం. 
౨౨౮. కరణి విరొధశంకాం పరిహారుం' నేనా తోక్న్ను యాతో గ్రారావీ, —3 ఆం క్ట! 
నిగ వానః పూ "జ్జ స(రూపసన్ని ధివ కన చాంగ తం. 2౨3౫. 
బతక ఏన తొభ షం త రాంగ భా హూ జాచగికి బువా ఏ) భల దృస్ట్రం తావ కర గ భావ వహ వ చః కవ 
ఖః; కీ యమాణోషు హీ బహుషు చ యోగము సన్ని ధఛానేన, ౨౩౬. 
ఏకస్సన్ని ౦ ద్రాదిః కథమిహ యా గాంగ భావముపగ చేత్ ,యాో సన్ని 
హతా సే విగ హవంతః కుతో న దృశ్యంతే. ౨౩౭. తస్తాన్న దేహి 
న_న్సై కం త్వర్జోవహితళబ్దరూపాన్నుస, ఇతి చేన్నేయం శంకా 
యతళ్ళ్చ తె యోగవీర్యసమువచితాః ౨౩౮, యోగా కర్వబలేన చ 
బవాూని గా తాణి సంస్భృజం త్య లె, సజ యోగసృష్ట గా క్రైర్యుగవద నే 
క గాంగ తాం యాంశ, ౨5౯. యో్యగాశే (రబ అన చ ఊఉఊవానాం 
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జేవా నద్వాధికారిణ ౫ సె స్స. ౩౨౫౦. వి గ్ర వా యోగో పహావిమోం 

భోగి వలన న్సు వ్క్ససన్న తె, ఫల చాతృళర్షమవీదం వ5ంచకమి తివోస 

దర్శితం యదవి, వసం తత్పౌరు వే మయ వాళ్ళు ప్ర దర్శితం న వ్రమాణ 

సిద్ధం స్వాత్ , విధివినియుక్తా నుం కః వ వయూగనిహితోర్థబోథ 

మాతవరాః. 3౨౨ న హీ బేవని గనక బర నాశ్ట ప్రమాణ త ల క 
భూ తాస్సు చి ప్రతి చై మిన్యా మెపో నినస్య లే హొదరాయణే 

QQ 

సూ. భావం తు బాదరాయణో స్టీ సీ. ౩౩. 

వపా చాదరాయణో మునిరధి కారం దెవతాత్త నాం ట్రూతే, 

హత గోచ రాయాం విద స్యయామర్థి తాదిరరూగొన. 3౪. యద్యవి 

మధువి ద్యాడా దెవానామనధికార వన స్యా వత్, నె తానతాధికారే 

ప్కసరతి దోషః వరాత తృవిద్యాయామ్. 3 ot వక తానధికా హ్య 

నగి తావ్షనథి కార ద చేతి య సః పీ ష్ వాపు థికార ఎపతృి నాయం నీయమోా నహః కేనా వీ హీ 

కుత చిత్య._.చాచిద'టి, 2౨౬. అప్రా _పరాజనూ యోా=ప్యధి కారి 

ప్రే చ యో న్యాయస్సా వ్రద(ర్రపి న ఏవ 

ని్షయే హే పాతు. ౨౨౭. తద్భో "యో చేపానామిత్యాది కే తిరకీవా 

ఊవానాం, నిద్వాయావధి కారం విద్యా ఫలభూతమాలిమభిధ త్తే 

తిరవీ చేవాధికారమభిధ శై. తు 
ల? 

గంధర్యయాడ్డి వల్క స్మృతి యో౭వ్వుక్తా కౌర్థ మవ క థధయంతి. ౨౨౯. 

బోళ్టితిర్శ ంశలరూసా దేనా గే సె దవాథాకిణో న స్యుః బతి శంకొ 

హి న యుక్తా యస్తార్దేవాన్తు శ 30 
లే 

తనా హీ స్థాతుం వి గ హవి కేషమాచాతుం,నివుణా జాతి 

సు సు.బవాణ్యర్ల వాదపోశ్వేదు. ౨౩౧. గంగాతశుంకివిమలే కు 
~~ అథి మ 
స్యా నతత్పరాం దృ గ ఆడిత్వ ఏమ భగ వాకా సరు 

సత జగామాశు.2 ౨౨, ప్ర తాషదిః 

3౨౮. ఇం,వో, "హాత్యాదాష్టియా 

cna On ౧ రి na య (1 

సాషత్, మఘువాక౯ా ,స జావతావిత వాన్నే యద "'హచగ్న్వముపదిష్షవ్ ల , మఘ ప జొపహ టై క గ చర్య న 
లా జ ఒళ గో రా 1 

25౮, అన్యృద పి ళు తివచనం వ థితం యద్య్వ జపహా_స ఇల యచ్చ 

15] 



న 
పంద్రం సహ్మస్తనయనం నోతఖిదం వజ్ర బావుమభిథ_ర్తె 33౫% 
సో 5 మ - = 
విగహయోగాభావే యాగోడైశ షత నునుపవన్నం స్వాతి, థ్యాయే 
(న ' © bs రవ a ల 

దప ట్కరిష్యన్ని త్యం తానహ పదవా క్యాని. 3 3౬. థా్యానారూశ 
రా ౯ రా 9 లారి 

న వహి యాగో బైళ్వాత్యనూనునంతి యతః, లోశే విగ హూవహిత్ొ 
త్ ప్రై ది Ww 

a “gr లొ ఛా ధా లం న ర్ ట్ట ఎ నో ( భ్యాతుం శొక్రొ్ట న నియత వెన. ౨౩౭, వహ విగ వోదివ త్త రతి 

క తహరం హొ వాకస్టజాతం యతి, త చ్చార్థ వాదరూపం స్వార్గపరం నేతి 

౩౮. యేనార్టవాద వా క్యాన్య వాంత రాన్భయధి 

మరకషవశోన సుతిలశ్కతాం ప యాంతి 
ము లాన్ రా 
వ తార బాద స్వాన్టవరొ్ నతి యు_క్షనుఖీ 

థాతుం, ళు తివచనదృష్ట్రనుక్షం న శ్రకు యాత్ర్యో_2.పీ శరా నిరా 
ర థి 

కర్తుమ్. 360. ఇతిహోసాదికమపి య_ళ్టేదఖిలము త్ర ప్రమాణ మువ 

ల్ 9 

న సుషః. 3౩౮౭ ఇవా కూ ద యోానిజనితా విశిష్ట విజానసంవదను హం | పు 

ప్యాజ విదుర ప్రముఖాయే స్యుర్విఖ్యాతా బ్రహావితృమా జేషు 35౮౮, 
ఆన్టత్వం సామర్థ్యం విద్యాంగం యచ్చ సకలముపడది స్థం, తత్సర్వం 

కూ డ్రాణాం విగ హ యో గాత్సమంజసం భవతి. ౨౪౯. తసా 

a (ల్స్ | 2h వ ప్రతి పృదర్శితం యదపి, యజానవక్ష పత(ం 
తచ్చ  సెవిద్యాధికారవిచేగషి. 3౦. యా క సాధన న విద్యా . 3౫౦. యబూనగ్ని హో త సాధన సంస గి. న్స్ స్ ర్చ మ ధన ON 



ద్ర తృతయ పాద+, 1208 

| 

పనా విం విదా '్రయాా*మధికృతో" భవత్యః 

నీతుమధిక రణమేతడాహాొ మునిః. 3౫౫, 

వ ఇదో అ (| ఉన en నే నూ. సుగనం తదనావర న వజూ అదా ద్రవతాత్సూచ్య ల మా, 9ల, లభి WW 5" UG 

విగ సహాయో/7 వ్వ కర్రా దితి నె 
(౮ ల్లా 

బె కళంకం, ' యో వె నై గృహీతేపి వవ్ యోజసౌ సమ్యుగ్భ్రృహి ంత 
ప్ర 

హరో తమబాధం ప్ర 

హరే Be 3 వాస్తు హల క౬రో, తత్ర 

వదస్య హీ యోగార్డ్' గృవ్యాతే న రాళ్ల స్థ శంచమభీదః ద్రా, వాయం 

చ్రుబా పీ దు.ద్రావ ఐ.కగమయమితి నా, ౨౬౫, యోగ బలబోథి 

ఓ 
A 

ల Cp కళ J eX 
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తోసా రాజూ జానశ్రుతిర్న శూద్రస్సా్యాత్ , మత్త ప్రేషణరూపా 

దై ళ్యళ్యాత్సూచ్య లఒయ మే వార్డు 3౬. 

డీ రో క్ర కై Voie. శ సూ. క్ష త్రియత్వగ అశ్ళ్చొ_త్తరత్ర వైత్రరథ న లీంగాత్ 5౫ 
(న్న ల! లో 

వాకలేపాత తియుతా హీ వలీయలే తత, చితరథ 
సంవర్త 3 బూత లయ లా వ్ 0 శ 

వంశ జన్తా హ్యభి వ, తర్ నృపో వినిర్దిష్ట:. 3౬౭. త వ్యాజకొ హ్ 

యో౭సౌ కావేయక్నానకో౭.పి తల్రాా క్ష చిత్రరథః తృత్ర్తియ ఇతి 
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a ల ట్లో క్ర ఆ రా వల = య దు "ష్ 

ఇతి (పృథమా ధ్యాయే తృ తీయ పాద$. 

రు 

నిరత ౧, ఈవత్యధికర కే హా వ, థాన వాదశ్నే వరిహృూతః పూరం 

క ఛానమస్వ తీ(తణలింగాదశ బ్దణా కథితా. ౨. అక్క చ 

జేడాంకెనాం గతిసామా న్యం చ చేతనే గదితం, తత్రే దమనుషో పన్నం 

యదశ బ్దత(ం నిరూపితం తస్య. ఏ, బ్రహాణ్ గరిసామాన్యం సృథాన 

మిహ యేన శ్రబ్లవద్ద దఎషం, తేన చ నపసామాన న్వం పృథానపమే2ని 

యు క్షమార్ర్ ఘుతుం కళ వల్లా ముత సార్టిం మువాత; వరమితి హొ 

హస రత్వం బ్రదష్టకం పూరం, నవత క. a బి 

అస్వాన్వ _క్రవవస్య ప థానవర తేహా తద్యదేన సా వత్. ౬. వత్యాది 

క బ్లయో గాద్విజ్ల్షానమ యో యథా పరం గ్రహా మహ దాదిశబ్ద యోగా 

దన్య_కృమిహ ప్ర థాన మన స్వాత్. లి. తస్థాచ్చబ్దన దేతత్స) ఛాన 

తా పలభ్యలె వాశ్యే, తస చ సళ బ్లతాయాం గ తిసామాన్యం చ 

న సుగమం స్యాత్ ._ ౮. తనె గవ యు క్షమేతజగతో జనాదినార _ a5 0 జ జి 

సకలాగమాంతవచసాం సమన యో యశ పూరనిగ్దిస్ట్రః 

కథం సీధ్యద్యతః వృథానే పృతీయవే సోయం, 

ఇత్యా మేషం నిరసీతుమిదమధికరణం చకార మునివర్యః. ౧౦, 
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షల మ న క్త అగ పష క్యా ధీ రూపకల్సనా ఇయం, తత్ర ప్ర థానవా ర్వా న దృశ్య శే కనచిత్క 
చిదాషని. ౨౬. అవ్య _క్షపదం వైతద్యో7న స్వా చ్చరీరపర వ నను 
ల రా, మ తళ ట్ రో <n rf ఆడ్ కథమిదం శరరం వ్య క్రవదాక్ష్హం భ వదిహాన్య _క్టం. ౨8. తస్తాత్చ) 

సూ. సూతం తు తదర్హత్వాత్ . ౨. 

యదిదం సూత కో రరం తదేవ నావ్యు క్రళ బ్లనైైళ్యుం. ౨౮. 

తద్యాచకో హీ శొబ్బ స్థత్కా ర్యవరో ఒవీ దృళ్వ ల లోకే గోభిరితీ 
వాక్య ఏవ హీ గళ; మీరవాచకో దృష్టః. ౨౯, తద్భడివోవష్టి_క్ట 

పదం సూక్షుపకం స్థూలబోధకం భవతి యదిదం సూతం లో జే త్రై 
వే అ ణి స్లో లు న య స అ భే వావం కళ బ ఉవలబ:ః., ౨౦ సూడ మూబేం భూతా గణాసూ తీ ద ధా ==. ఖే ఎ” కానూ లి 

వవ రలే సోయం, 
| | ఎ వాలే 

సూ, తదథినత్యాదర్థ్గవత్, 5, 

అవ్య_క్షశబ్ద్ణయోగ్యం యదిదం సూక్ష్మం కోరిరముపడిస్థ్రమ్. 3౧, 
రథీనోఒన్యు చేతనస్య పా న తద్వినా భవతి తస్య సంసార సూత్ష్యం 
శరీర మేన హ్యృవ్య_క్షపదేన గృహ్య తె నాన్యత్ . 3౨. తదథీనస్పం సారో 
యస్తాదితి శేచిద త్ర కథయంతి తదయు_క్తం వూరష్షత, హి రథరూవ 
తయా శరీరముభయవిధం. 33. నిర్టిష్టం యద్వాత్ర, "బ్యాకం చే_త్తర్షి 
వాక్య భదస్సా త్, నను యద్వవ్యు క్రవద పుల హాద్యుం సూయ్మ మిహ 

ఫొరీరం చేత్. 3౮ తదిదం వ,థాన మేవ హతో కృం స్యాదితేహ 
నాళ ౦క్యం, యదిదమవి ద్యాత్తక మిహ సూత్షళ రీరం తే దాత్మవరతం త్రమ్, 
3౫. యచ్చ ప్రథానము_క్టం స్వతంత్ర మేతవితి వర్ణ వలే సాంక్షై స్ట, 
తస్తాత్స ) థాన వాదస్సో౬. యం వెడాంతిభిర్ని రా క్కియతే. 3౬. యది 
చ వ థానమెవ హ్యావ్య క్రవదారక్షమ త్ర నిర్లిస్టమ్, 

సూ. కయ త్యావచనాచ్చ. ర ప 
శ్రయత్యమ త్ర వాకే తదివోవ్న శే కుతో న నిరిషమ్. ౩3౭. 
క | తి ఫీ mr లలు 

తపెహ కిల నిర్షిష్టం దృశ్వ తే హి వాన్వే౭నీ౯ా గురువురు డా దు లి భా NY 
నో ధాన్ని శె 3 యసమితి చ లేన తద్యు_క్షమ్. 3౮. శ్లేయత్యా 

.. ళ్లేనో వృధ వతేపాం స్యాత్, తస్థాత్స దాన మేతత్న ) 



వళథవూా థఖ్యాయే చతుర్థపాదః. 1211 

దర్శయితుమ త్రో నెదముపదిష్ట మ్. 3౯. అవి తు వర మెళ్య్వరం తం బోధ 
యితుం వాక్య మొత తేదువయు కం, రథరూవకల్చనా [డై ప్రి! సర మొళ్యర 

వచి త్రమవతా తార, రోం. నికే గయునఫలక తయా పరాత్స విజ్ఞానమున 

దిస్ వళ 

శయ త్వాని చ్లేోవ్య క్ర క్షం "i వ్ ప్రధానమిలే తత్. ర౧. యసా 
న్ా ఆశీ 

దన్య్యాం వల్లా మళ బ్దమి త్యాది వాళ్త్టమఖలమమి య యదళ్ బ్బఆ' దిగుణకిం 

ప్రథాన మేతన్ని చాయ్యమఫిధ లే రో, వత్ 
ఖా 

మి యత నే క్త 2 కృ ఫలకం యదన్ను విజాన యె త్ర ప్రత నేనే క్ష ) మృత్యుముఖ మో ఫలకం యదస్యు విజ్ఞాన 

ముత, నిర్షిపష్టమ్. భళీ. తేది సరమాతీవ ౨. సమంజసం న వథాన 

సూ. త్రయాకామువ శైవ మువన్యాసః పశ్నళ్ళ్చ. ౬. 
మ్ రతల్ల్యాం ఖల్వగ్నిన్టైవ_స్త న్ా 

త్న వ్రతినచన్ వాక్యజా లేశ, ప ERY 

ధానఏపయూ న న్నన క్యాప్, ర. తేస్తాదనీ నీనాే క నావష క్ర 

మదం వ్ర థానమఖిధ_ల్త న నేంతదను నువవన్నం' ప్రశ్న పన్యాసరూవ 

దింగం వోన్ ర౭. నదికేతాః కిల వి తా వపితో మృ త(ోస్సకాళ 

మువయాత;, మృత్యుః కీల తం దృుఘైో వరితుష్ష్న స్ర్రేన్వ రానిమాన్నా ) 

దాత, రం, జనక స్వ సౌమనసన్నుం త థాగ్నీ విద్యాం తథా 

విద్యాం చ, జనకన్య సౌనునన్వే వథమం ధ తె వవదంయం శివమ్. 
5౯. యా చేయ మన్ని విజ ద్యాయాచ వ వరాత వ్ర కాశికా విద్యా; నే ఫ్రె 

వరద్యయ౭స్నీక౯ ప్రశ్న త్రయ మెకచనువవన్నం 8 పా. సం. వ్రతవచనం 

చ తథ శొనుపపన్న షా వింతిహ నై నమాళ్ ౦క్సం, య స్తాద్యాన స దానవ్వుత 
(= 

— 0 2 cy ec wn ళ్ అజ Sp న క ౮ శె షీ వ్ర హ్ వ త్ర కనుకా న కూ? దానము. నయ = శన కెలా చ నాహకో 

Ry . / 9 న్ ర్న 

నీ 

స సము క్ంచిద వి, ఏవం సత్య్వ్పి నాత్ర పళ్ళ త్రయభంగ 
లేళళం కా 

Xo నిస వరదషయ2నస్నీ న్పళ్న | య మేతవ. చిత మొవ స్యాత్ , 
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ఎల = మ జస” స్పద్వ దవ చాకాళశః ౮౨, యనసీ న్స ) కఫ్టీలె స్సు సి స్తమేవ నున్యె 
డాని శో 

క మ వాన 
య అక ~ గానీ al జనో న దొెపామూళకెనరి ఏవం విద్వానమృిత్ (చ వ్రోవ్చుతరూవ ఏవ 

ఎల లా ల న వాద న వా * లయ భూయానం. ౮౩. ప్తితే వ మ్యజాకం పృపంచితం పంచక దర్యయం జ్ 
రా అర ఇద్ - ళు ఇడ కా వ్ త్ర తడదం హీ పంచవింళ తిత తాంని సతిగ తాని సీర్ది శ త, రర దే ఏ 

మూల పృకృ్ళితరవిక అడ పవాదాదాషః వకృతివికతయస] వ హోదక Uy అ వ్వా అ అల ™ TY లి షమ శ పానో వ స. హా సో వ 5 స్స ర 
కెళ్చే వికారొ న ర్యోగితన్ను వికృత కి వురుష ఇల రా స్థలి 
నిర్షిభామేవ హు తతానాం వుచవింకొతిం బూ కరే ఈూడీం త్వా CE అ యల త్రీ ఆ పల ప్రముఖార్ధకలతా. హ్యుజాఃదసోఫోకా. ౮౬ తవ్వుజ్జ్ఞనళ బ్దస్య a G a బ్ర యు శ వా రూఢం పరిహృత్వ తతఇరతా స్వాత్, మంతాంత రావలంబో Oy ల 

త్వాంఖైక రుడ్నావతామమాం శంనామ్. ౮౭. వారయికః ౩ మాద్భ స. యు 

ఆత చక మునివరవ్ల ఏత దధికళణమ్, ధా లి 
ఇ 

, ల 7 
ఆప్ ౭ hh లా ర్త డా సనుబంధ నైవ సంఖాంవ(తా(ణాస ద్నశరతే పూ తోక పీన గు స్ు తనల త్య స అలీ ఫా ధా” నానా జీ లజ చ న - ఒం లో ॥ వ. క హై | పో 

౮౮. థధన్యనీబంధనవిక లా పంచతా సద్ కథం భ పెత్చంతూన్హ, కంప 
దదషయ యో గాత్పం జె ఇవ పా వుచవింళ తతర పె. ౮౯. తొవనా తేడ యీ 7 కా : Mp దే ఓల కథం త్రతాగనాం వంచవింక కర్మోధక జనక బేన నమ సం వంచవుం య ఒవ్ వ Vo —_ జా వ. హా ద్ భా కథం విక వం స్యాత్ _ ౯౦. ఉపసస్టనం మా తో న నిష 
స్తే అజ్ ఆ ఖ్ 

దే ma 
ఇమా డో చ 

ల్వన శేనచిద్ద సం, పంచజనా ఇత్వేతత్న్సమ_స్తమేనేవా న భవతి ఉలీకు సి లావ 

రు అ 1 రాం (గ ep» PC అ eb + nu Pp x 09 aS ల న్ 
లిం (0 (1! 

ర్ వ సన్న్వాఆ , ఇహ పంచవంచ 
పా సా సమాహాోానే., ౯౩, వంచజనా 
థారయో యేన దిక్సంఖ్వే సంజ్ఞాయా 

లి యా 
ఇ అ మిత్వన్తాదిహ సమాస ఉవదిష్థ్రః ౯౪, సంఖా క థార్థం కీల వంచవదం అ ర 

అం య అట తద ఇగో ళా. అలు! | న . _ డి లు Pa జనవదెన న అమి _స్పవుసప్తన్న ఎర్ర క్యడా | సంజ్ఞైయాం కల సమాస ఉవ 
rE ఆ 7 ” ల ౮ వ న = దివ. ౯౫ తవ(దివోవి స్వాదిత్ న వంచవింళ తంత్ర; శ్యోలెరాత, దాం 

వ్ 

స వ్యాక కాశ తకాంంతః పాతనా వినిరి ఫా. ౯౬. యనీ లీ ఎమి 
Oe 

౧ తై పిలు తొ 
లో 
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డ్ లవణ మెలేద్న్ర్భప్థాణే నై న వోవవదంలే యసాత్, అసతోఒవీ కార అత్యం 

దర్శయల శ్రుతి ఆరియుం  హ్యనట్యే ౧౨౮ 

సూ సవమౌాకద్దాత్ గా 

అనదిత్వసి న౦ జే నిరాత కం నాసదుచషటే కింతు, బవా నచే 
తీ ఇ - ర జి 

ఫ్ర ( 

పూగ్వం సత్యజ్ఞూనాదిల మీ ణం బహ, ఆకృహ్యు సమ్యగన్య హ్ కాము 

యుళృత్వం చ దర్శయిలై (న. దం తస్తాత్సృృష్టిం విత తాం నిర్దిశ్యా 

నంతరం హూ తనె సరిస్క అస చత్యువదేశా ౬సావసంగతనస్నా వదత హన 

చషబ్యః, ౧౩౧. బపహానదాత క మేవ హా ఏ వ్యొక్ఫత నామరూపముపదిళ తి, 
ఇదీ త బ్ 
యాస చ్చబ్ద్ గేయం చ్చాందో 7 స్ ద సది త్యాదెః, ౧౩౫౨. 

సోపి స్వవాక దర్శి తసక్సద యో గాత్సవర్థ భ వతి, వ్యా క్కియతఆ 

త్వాదా కాం వ్యాకరణం ర్ట రకం శ ముప పదిష్టమ్. ౧౩౩. సకష్షత్త 

వాస్త వరమా తే వెలి వ వర్షి తం శు త్య న్యాకర వాణిత్యనయా తేస్తా 

న్నెవో స్తీ న బాధకం క్మవి. ౧౩౪, లతుణ నాకి స్టవిరో ధో కేన చిచ్చం 

కితుం హా శక్యా జ త్ర, కణ నాన్యం కర ము సమనిషతం 
— 00 

భవతి ౧౩౫. నన్విహ లక్షుణవాక। 

కథితం, తదనువవన్నం యాతే " గ్రామా 

త్ర ( చ బాలాకినసా రాదానమజా జాతక తుముషయాతః తం -చచోవ 

గమ్య సో౭ యం బాలాకరజాకక్ కు గూ మావమ్ ౧౩౭. బ్రహ్మబు 

వాణి త ఇతి హి సంబో ఖ్రైఫ్రనం పృ ప బోధయామాస్క ఆడితే చం ద్ర 

మనీ చ యోఒసెౌ పురుషో భొవేత్స్పరా కే శ ౧ 

రాజాసౌా త్య్యయో్ర సమఖిలం మృ మేళ నిర్దిళ్యా, ఏ తేషాం ప్రృుము యా కాం 

iy 
లె 

యోఒసా కరా హ యస స్వ తత్కర్మ. ౧౩౯. నహా విదితవ్యు ప్రతీ ఖలు 

రాజా బాభాకీిమువ పెదేశెత్గం, తే కత చ యో౭సౌ కర్తా స్రాణొ వా 

స్వాదథాపి జీవో వా. ళం. 3 కే్షవం నంచేహః క 
రాని వరా లవ వస జ Sn హాని ఇ 

యోగ తి భవతి వూరవసత్తే చ మొతత్సే క వాక్యగ తసత్పడావలం 

జ! 

జేన, ౧రం. సద్బ్భవ్యపక తయా కద్యరి క ఏమ, శు న సాధకం క్మక్కి 

బాలాకివాక దహం బ హాపడం తన్న రాజవాశేం. నీ. ౧౪౨ దృష్టం బృహవదం తన్న వాసే 
తస్తాత్న్చా్రాాణొఒయం స్యాద్య్వోఒనె కరా హా దర్శితొ రాజ్ఞా, చల 
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రత్నమాలాయా ౦ 

నాత్తేకం హి కర్మ చ తస్యోచిత మేవ వాయురూవతయా. ౧౪౮౩. 

పహూాకకాం క సుతం మష్టిరూ మేణ యు క _కృమెవాన్వ, జీవో పాయం 

ర సాషత ౧౮౮. పరుహూణాం క_ర్హ్ఫృత(ం 

భో కృతా తేపష యు కచ సాశ్షితె, వరో క్త కలకతుణం హి సౌ 

. ౧౪౫. తసాలకతుణవాకనం బహాణి కథ 
డ్రాగా త UE! 

మిహా సమన్వితం ఛవత్మి అతా కసం నిరవీతుమి దనుథికరణం ప్రద 

ర్శితం మునినా. ౧౦౮౬ 

సూ, జగద్యాచిత్యాల్ . ౧౬, 

యదిదం కర్శపడం  తచ్చలనాత్శకకరబోధకం న భవేళ్, 

కృతమశళశదితం చ భవత్ యతః ౧౪౭. క ర్స 
| a —0 థి 

0 యాసపలం వా న బోథయ త్యెతత్ , క రృవదాత్త 
ల ఖ్ ఎంగ లె 

వ. a త్రి పళ యు గా జ లాభ కర్వవదం స్వా్టాదిదం హీ పునరు కలు. ౧౮౮. అత్ర, వదర్శి 

తానాం పుకుహోణాం బోధకం న కర్మ పదం, వూ రో(వద క్నిత తాషాదుభ 

యత్ర, చ వపింగవచనవై యాప్వాత్ . ౧౮౫. తేసాొదిహాొ కర పదం "యూ 
ఈర మ & లా స స్ వ గన స్ట థం వాచ్యం, యలళ్కుయ నై ల వం యో గన 

కాచ్యవర మేన. ౧౫౦ జగదేక దశభూత్యా ర్య త్వెన పృదర్శయకా 

వుసషా౯, ప్రాడేశిః క్త ్రులౌషరో కాం వారయితు మేవమాహా పునః, 

౧౫౧. యనా న్నాను రూసభీన్నం జగదఖలం తత్పచేన నిర్షిశ్వ్, తదిదం య 

సి వతి ని నిర్లి శ శ్వేనమ్. ౧౨9, తేస్తాపివా కర్త 

సంభ వలి సయస్పరర్షిన్స చవ జగత; కరా సోయం 

Pa . ల ల పం సల సర్యెపాం భూ నామిత్యస్మి న్యాక్వ సషము 
నా 8 హా ; వ్ యన్ని రతిశ యం బ్రహ్మ భవతి తేనా 

Cy 

తే 
అద 

త 

"ఠా 

PJ), to GA ల్ న. A 

శ 

గ్ర 

9% మ (౮ లు 

0 గ్గే 

న 

AN ‘pp రో © న్ 
లైల 

ల్ PA (© 0 

సూ. జేవముఖ్య ప్రైణలింగాన్నాతి ఇత్తద్వా స్రఖ్యాతమ్. ౧౭. 
నన్న త్ర, వ వాక న శప. ఇబాలాకివనుసౌ బుబొ సోంపు రా చొ, ఆమం 

"ఆం త్య్రసు_ప్త పపహ్రురుషం ప్రాణస్వాభో క్ష ర తం వ ప్ర్రదర్శుయతి, ౧%, యస్ట్ట 

భిఘాతో 'శ్ఞైానా _త్తీదర్స్వలిరి క్ర కంచ జేవమువద్ఫతి, త్రై) (వ దర్శితో౬సా 

ముఖ్యస్రానో హ్యాపి వా న్నేన. ౧౬. వవం శవ తథా నిర్దిష్ట 

_స్రద్య ఖతి వాక్షేన, తస్తాద్దీవో వా స్యాత్వ్వా నో పెత్యత్ర నై న్వ్ 

స్నా 
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ల 



1219 
D
M
 

P
R
I
M
 

DD 
౫౧2 

© 
n
f
 

2 
hah] 

5
 

[వి] 
౧
 
P
b
 

స
ం
 
ర
 

|
.
 

న్ 
1
s
 
|| 

3
 
గ
వ
)
 1వి 

.
 

. 
గ్ర 

ఫ
ై
 
న
 

s
h
e
a
 

13 
c
r
e
 

గ్ 
| 

i
 జ
 

న్ 
గం 

గ 
; 

PD 

P
N
 

C
 

ళ
ం
 

f
f
 

ల
 

౫
 

| 
s
h
 

v7
 

౧
)
 

f
e
 

J
 

9 
ఏద
ై.
 

s
c
 

. 
G2
 

[
0
-
0
 

వ
ి
ప
 

n
C
 

0
 

ళ
ం
 

భ
ే
 

౯
.
 

న
 

3
 

2
 

న
 

టం
 

స 
h
 

- 
క
ప
 

)
 

శ
ర
 

2 
౧
 

౯
 

ల
్
ల
 

మవ 
42
 

m
h
 

oh
 
|
.
 

| 
f
2
 

Wt
 

W
N
 

a
 

a 
గ్
 

R
s
 

a
 

3
 

18
 

స
్
ట
 

[
5
 

ల్
ు
 

c
r
a
 

f
o
 

చ
ప
 

3 
2
 

S
s
 

v
a
 

ot
: 

) 
P
l
 

y3
 

L
O
 

0 
{l
e 

:2
 

న
 

oa
 

Ge
 

S
s
 

f
a
 

ఆ
 

G
a
 

C
a
 

లా
 

[
స
 

5
 

a
 

|
 

|
 

$ 
7
 

గు
 

3
 

3)
 

aD
 

ధ
ి
 

ల
 

సం
 

మ్
 

గ
 

2
 

i)
 

B
E
 

త
 

“
1
 

9
)
 

గ్
 

స
ే
 

గ
ం
 

ర
్
త
 

mn
 

©
 

య్
 

J
 

సొ
 

న 
ం
 

|
 

f
e
 

b
n
 

(
 

” 
(
|
 

[
|
 

+
 

ం
 

[
౨
 

h
d
 

g
b
 

H
W
 

D
h
 

a
 

స్
 

D
0
 

2
 

క్
క 

P
h
.
 

a
 

ల
 

౫ 
మ
ో
 

h
e
e
 

F
o
r
a
n
 

S
R
E
 

G
o
h
 

DE
 

d
C
 

ఫ్
] 

[1
00
 

12
 

[
2
 

b
m
 

mw
] 

W
o
 

P
e
 

D
D
E
 

a
 

B
a
g
 

p
e
s
 

n
f
 

V
D
 

న్
 

M
o
 

జ 
శా

 
అధి

 
ఫు
 

yh
 

సు 
లల

ి 
య
 

౧ 
S
A
N
E
 

1
 

వ
ి
ం
 

[
స
ే
 

i
 

న
 

2
.
 

ట
ో
 

(
౮
 

N
d
 

2
 

(
7
 

జ
ో
 

)
 

ర
ం
 

7
 

J
 

(న
ై!
 

f
e
 

2
 

వ
)
 

0 
య
 

d
v
 

స
్
స
 

(
=
 

4
D
 

(
9
)
 

B
o
g
 

h
i
n
 

d
o
g
s
 

bb 
st
 

G
B
 

W
h
 

gg
 

eg
 

D
n
 

2
 

S
O
 

wg
 

ఈల
 

P
N
C
 

h
h
 

ల
ై
 

౮ 
స్

 
లా
 

శ
.
 

ర్
 

=
 

9
 

h
a
 

0
 

రం
 

(
2
 

_ 

b
o
l
 

O
V
 

B
T
 

h
r
y
 

S
T
 

క
.
.
.
 

“బ
ో 

స్
 

స
ల
 

r
e
a
 

«
3
 

ట
ీ
 

న
్

 

6౮
౫ 

శ
 

గల
్ల

ి 
(
 

5
0
0
 

_ 
క్
ి
 

క్
 

య
ై
 

2
1
 

వ
్
ర
.
 

7
 

b
s
 

న
్

 

య
.
 

గ
 

వ
.
 

b
s
 

p
m
 

(
 

b
o
w
 

H
P
?
 

h
a
e
 

ళ
ు
 

మ
 

9
 

య
ం
.
 

Sa
 

గ
్

.
 

॥
 

|
 

”
 

య
 

ఢ
ి
 

G
e
 

౧ 
F
r
 

|
 

a
 

o
r
 

&
 

S
y
 

స్
ట 

గ
 

©
 

I
R
 

o
l
 

i 
G
e
b
 

VP 
"
a
a
r
p
 

sg
 

ళ
ా
 

1
9
)
 

౧౦
 

3
 

a
 

n
l
 

a
n
 

ష
ల
 

౧
 

'
 

(
ల
 

a
 

ల
గ
ా
 

a
 

(
క
్

 

ల
ీ
 

w
e
 

స
్

 

ంబ
్ర
ి 

_ 
i
l
 

గ
్
గ
 

0
 

ల
 

B
)
 

|
 

Y
E
 

n
T
 

s
u
 

A
h
 

T
E
R
N
 

H
E
,
 

P
t
 

E
m
 

P
A
R
 

న 
T
H
D
 

శ
్

.
 

స
ట
 

రా
ని
. 

తి
 

స
ం
 

న
ా
!
 

b
a
g
 

bL
 

i
a
 

P
e
 

2 
+
 

® 
S
I
N
:
 

4 
టై 

de
 

1
)
 

2
 

a
 

జ
ి
 

g
l
e
e
 

B
y
 

oy
, 

\ 
౯ 

స
 

శ 
“ల 

లీ
 

c 
- 

ం 
గ 

(
౧
 

న
 

o
a
 

య!
 

5
3
 

D
a
 

౯ 
శ
 

న
ి
 

x
k
 

సె
 

o
P
 

b
r
e
 

స
 

న
 

2 o
e
 

h
b
 

[ 
ఖ
ో
 

9
 

f
a
 

J
 

జ 
2 

od 
WR 

3 
IS 

PP
 

RG
 

PR 
WP
 

s
p
t
 

) 
PI
PL
 

bi
e 

on
 

B
b
 

చి
న 

ల 
BO
LT
 

I
L
L
?
 

b
a
a
 

లంట
 

ట్
ర్
 

60
 

సం
 

h
a
 

H
D
 

dr
e 

క
 

ల
ే
 

య
 

v3
 

3 
"
6
 

‘
2
 

స
ై
 

ల
 

[
1
 

“
ల
ి
 

క
ా
 

y
e
 

Y
m
 

క
ప
ి
 

Pa
 

Fp
 

D
O
 

Ye
 

1
0
 

5
 

©?
 

ల
ం
 

s
a
i
d
 

శ
 

య
.
 

న
 

(
+
.
 

yl
 

5
 

గ
 

గ
్

 

G
H
 

h
s
 

h
w
 

B
 

ష్
 

స 
౧0
28
 

8 
వ 

Y
h
 

త 
అ
ల
ం
 

బా
రత
్
 

స
 

B
a
 

ల
 

r
h
e
 



త్రీ 

యాం యాగం యుువర ద “జ్ర సం యహైపా, నూర్భముషకృమవా న్ బ్రహ్వవ వద తిబలానలం బేన. 

నాాలాక్ళ రొ సక్ వ  పదేనవాక న ముఖి లమవది, బహా 
౧౭౮. బిల కాకక ల్రైన్ష వ ac చి ప్రాకి బులు బ్రా 
కకం తే తవు కు వాేం మునక ము దాస. వ 2 పరం తద్వర్లి తమ శ్రే, తు ర వ్యాషక్కబు దృష్ట ౧౭౫. హియ 

నడా, న్న ర చతచదవచ న్ వో రా on యాలి శ 4 
తసైషవో_క్టం న ఇచ గ్ న్ా తె 5 సం నదికి 1 చం ర రం 

“జాల న మ స అ నుకొ కూర శ్ ద్ర మ 

ల నచ్చ భే గ్వవర సేన ౧౭౭. తవ్తాదన్మి నా కష్ట. నొర్టన్టు బన 

వవ న వరాతి ఇత్యా మేషం నిరసితుమిదవుధికరణం వదర్శితం 

సూ. వాకా ప్రయాత. రాగా, 

కానని నాగకన్య నిదిషస వతి వరమూా తె యసపాటబెే 
ల్ 

వావ్ 

త ద్వాకన్టం వరమాత్మే స్యేవ సస, త ౧౭౯. ఆ శో, హా్య్బావక, షె 

క్ల మెల్తెయాం యాజ్ఞ నల్మ్యముని రావా, అవ్యతత్వన్య తానా 

ని రైనా నేన కావి నా స్తుత. ౧౮౦. యన చ వి త్రెనాప కం న సావు 

నుకాంది లెనవి పన, కనువాం కుర్యా మితి సా కత్సాధన మేనమి ఓ రూం 

పచ్చ. ౧౮౧. సక్స చేన చ మునినా య వవ ఆత్ర హా సమ 

( 

గణి 

(లొ 

గ్ గొ ( 

భవతి. ౧౮౨. కకక వ. 0 వర్ద య యంతి "వె 

దాంతె, యద్యృత్రే, దర్శితో ఒయం న చే రాక వృధోవచదిళ 

స్పా వత్ . ౧౮౨. “అమృతత్వసాధ నే క్ల ప్ప తత్సేసాధనం హ్ 

వ _కృవ్వుం; వరమాత్తానువదేగ కథ్టమిహ తత్చాధనం హా కథితం 

స్వాత్. ౧౮౮. ఆత్మ సేవిదితే సర(ం విదితం స్యాదితి చ యచ్చ నిర్దిప్లం, 
సర్వాత్మ శే కే పరాత్మ న్; వదిల తదిదం సమంజసం భవతి. ౧౮౫. యద్వెత 

వరం త్రజేదమినే వాక్చమను పవన్నం స్వాత్ , బుళ్జుాష దుష్ట పాధిక 

౧ంగతాపారతాొదిగుణయోగీ. ౧౮౬. యస్యుతి వాక్యదర్శితసకల 

*త్వమవి జీవే, ఆసమంజన మేవ స్వాత్త త్తస్తాదిహా దర్శితః వరా 

). అప్రదగ్గం సర్వం యదితి శ్రుతిబోధితసర్వశా ర్య రూపత్వం, 



పృథమాథ్యాయే చతుర్భపాదః. 122] 

సర్వస్య కారణ త్వాత్చరమాత్మ న్వెవ తదవీ యు_క్షతరమ్.౧౮౮. దుందు 
భ్యాాదాన అవి యే దృష్టాంతాశ్చాతృ దర్శికాభూయః లేఒవీచ 

_ wand జ ఎగ వళ 9D నే వ్ 2 5 స్ రాత పతం వసంజయంతవషత న హీ తవో౭ నంమవీ ౧౮౯ ఆత ని 3 a భట ని ప. జ విజాల సతి నీరిషం యచ్చ సర్యవిజ్ఞానం, యేనా,కు తమితాా చా షక “దటి ; టి పృదర్శిళం తత్పరాత్తలింగం హీ. ౧౯౦. తసాడిహ పరమాతా మెళ్లే J J WE త్రి 3 అక! యాబ్కాహా ణ్ వినిర్షిష్టక ద పవ్నషతా(దికమిహ తనెఇ[వ సాన, వెత యా గుష్షస్ట్రక రమని సా తన Ha “ల 
రన్యావి ౧౯౧ నన్వహ యది వరనూతా వినటీతస్సా ౪ త దేతదసమ 

వీయనసూచితనన భో కుక "హవ్న ర్త WU కక ఏ -ాాది/అ అ లావి 
నలం విదితం భవతి సనం భావా హీ యం వ త్జా స్వాత్ , ౧౯౪౮ | 

\ J ase ౯ 

ల్ ద Pal అధ 

కా వ్ర జీవవరవూత నో 
తీ 

గ హణం హూ సఫలయ త్యాదా, ౧౯౮. ప 
( 

నూ, అవస్థీతెరితీ కాశకృత్స్నః. ౨౨. 
2 3 ఎదో 5 యల లు ర్వా కష్ట ౫ సతో వహ చా “వకృమవా కృ వ్రియాచిసంనూచితస్వ భో కుకయం, 

జె సఫల వవ న విరద్ధః ౧౯ మర 



కే fD Pe ne) భా బ్యూరరత్న మాలాయాం 

ద్యాక్య్ళం బ్ర బహణ వరమే సవమ మనిషతం భవతి.౨౦౧. ననిషహా పెదాంతా 

నాం బ్రహ్మణే: పర మెసవమున (యః కథితం, బుస్ధ్వారూ స వ స్తుని తాత్సక క్ట 

స్యా ఛారణం మతా 90౨, బుదాషదోవః రం కిల లత్ణము కం 
1 (యి లాయి 

tb చచ _ ౮౯౬) Ty 3 ళ్ న్ హూ తసన ఫారం త్తి తదవీ చ లత,౯ణవమసపష హా జగత” జనాదికార ట్ర పరా ప్రీ హా 
పాడత(ం హూ. ౨౨౨౫౨. తేడ్క.ను+ పా డానత్వం కం వా తతా గారా గాం గ్ర 

ర్ 

ద్నాబా. ౨౨౮. యది చని మి తో స హీ జగత ఉపాదానవున 
nee ద్ నల 

యో 

ద్మా వాచ్యం, కా ఠర్య్వానురూవ మెవ ఏ రా దృష్ట్రమువాదాన కారణం త్రో ౫ 
( (i చై 

డట షి " శ ల రా DOE, యా? దె RITE ne స్యా_త్పదుపాదానం చ C9 ద్భృశో a భ నతి 

తిను శుత్రన ణా కం పృథానం హాశోతనం భవతి జగదుపాదానమ్. ౨౧౦ 

త్సరొ అము చేత నే సీ వత్స) థానె సెఒవ్స్ ఇ్రణ్యాశంకాంనిర 

మిదవు కరణం పృదర్శితేం మునినా. ౨౧౧, 

eg ల _ జయ జ రీ కొ 
సూ, ప్రకృలళ్చి వతిజ్ఞా దృష్టైాంఠా నుపదొోణాతే . ౨౨. 

La 

జిజ్ఞాస్యం ఖు మైతజ్జగన్నిమల్త తం చ జగదుహాదానం,నొ చ త్త 
we స 

ఆ వ్వ ras ఛా,ప జ్జ ద్భక్రా ల తావ ఆ కుంధితే లీ రం వ నగ 

యదా స్యాన్నిమి శవా త్రం తదా కయో్ళేదా బహాణ విది 
లా 

సర్వం వివతం ఏది కీర హ్రాం యాప్ప తజ పస్కా ౨౧౨౩. ( 

యదా తేజ్జగతే ఉపాదాన కారణం" భవతి, 

పృతొజ్ఞ సమర్థ ఆ" భవతో, ౨౧౦. బహా యది క 
UU ఎకో 
చనకారణం్ పా తచాక _కృరన్టిన్వ సృన్సతీ తీదనుకాక నం ధాం హ్ సర్వవిక్షా 

నమ్. ౨౧౫ త స్థాదుభ యవిదం సాజగతో జన్హాది కారణత్వం హూ 
BD; 

ఉక్తార్థకాచ్చక బ్ఞాత్సమర్థితం భవతి సర్వవిజ్ఞానమ్, ౨౧౬, దృష్టైం 



1294 భాప్యార్గరత్న మాలాయాం 
అథి 

సూ. పేన స్వే వ్యాఖ్యాతొా వ్యాఖ్యాతొః ౨౮. 

బ్రహా చ ఏ, థాన వాదః వత్యాసన్నో ఘా వేద వాదన్య, 

న. వరిగృహీతో వైదిక బింగపబ్బంహాత శ్నాని. ౨౨౯. ర శ్ర 

త్ప్రతిమే లే యత్నో ఒవీ తతః కృతి హి సూత్రకృతా, త గ్గ 
పేధకలింైరన్నే వాదాళ్చ్ నిరనీతా వవ. ౨౩౦. తత్రావి కులము 
తద్యదళబ్దతర్షం వ్యు దొహృళం పంగం, అత్ర పదాఖ్యాసో 2ఒయం 

ప్యాథధ్యాయనమా _ప్రమెవ చ ధయతి. ౨౨౩౧. వారినకమూ మాంసా 

మునినా వ్యాసేన వికచితా సేయం, చతు రథా్యాయీ తస్యాం ప్ర కథ మో 

యోఒసా మన్న యాం. కాంస్య 55౨౨. తత్త చకుస్ణై పాటే 
సూ తాద్లో యశ్చ భాహ్య కా రో క్ర ఆర్యావృ క్త రమళలై 8 

సాథి భల లలి 2. డక 
రికో జయతు సో యమననద దస్టిక. ౨ ౨౨ 2, శారెనకమహోూభూమాంసా పృథమా 

వసన సే లన రాద ని గ్రిభాహ్యకారదరి ర్నితసక విం సం క్రిత వర్లిత 

స్పో౭యమ్. ౨౩౪. భాపూరరత్న మూలా దైయాసకిసూ త్ర జాల 

సంగ థిత్యా, భగవతి పరమానంద సమర్పితా జయతు జగతి నిర 

వద్యా, 93%. 

ఖతి చ, మాధ్యాయస్స మా _ప్ప$, 

ల 

ద్యితీయాధ్యాయే ప వథవమపాదః. 

ప్రభ మంఛ్యారు. జగతో ల. బ్రహ జన్లా 

ద్వన్వెత్వాదై | స్ఫూత్తైరువ దర్శితం ష్ హూ సూ కతా ౧. వ్యావీత్వ్యం J న్ 
నిత్యత్వం సర్వజ్ఞత్యం తథాద్వయత్వమవి, 'సూత్రే ణ కాస్త దృష్ట్యా 
త్విత్యా చ్వేనోవదర్శితం మునినా. ౨ యే చ ద్రభానవాదా స్ప సథాణు 

వాదళ్స యుచ నిఖట్య్వాతాః, లే ఇబానుమాని కాదికనూ ట్ర్ లేత 

భావపరిభూ తాః 3.నకలనిగమాంతవచసామువ శ్ మాటె కసత 

2 ఖఫిహిత;, బ్రహ్మణ్య బా స్యరూ ౫ లు విజయే నచ్చోదాదిపద లకే శో 

సకల శ్రుతివచసాం త్రిహ్య యో౬సా సమన్వ యోఒఖిసాతు, 3 సరో స్ 

దకశోదేమోదసమా ఏవ సో౭_యమూాభాతి. ౫, న హొ కదలస్మృత 

ఇవ కాళ "అళశం కావి, సమ్యుస్టర్శన మేవ క హీ ఫలం సను 



ద్వితీయా థ్యాయె ప్రథమహపాదః. 

Ua (గొ 

శా ణు మాం జాదుశ వచసొాను శొమాణ్యం క్. 
SR స్ దయా న £. వ ర. 9 OO న గి 

ప Soy ప నివా సము 
9 చం BN ౮5 యగ ఈ 

A Cr 

0 

ఎ 6% 

CIN ౬ 3 తా లే క్ 
క షాశీం దా మునయో నేహా భవ న్వయో వాచ్యః, క. తస గద కానా సః mu 

యు_క్తతమ్క) అతి ఖలు విరోధళ౦ం కాం వరిహా రుం నిషయివిపుయి 
Ss, 

రూపామ్ ౮. సంగ తిమాలం బ్యనూ ఇమ-భాష యా౭_యం * స్వం ౯ గ్ర) 
ళీ సు pa 19 గ 

అజ్ఞాలే వివయీన హి విరోధథళశంకా సమాధి యోగ FN 

విరోథాభ్యాయే స మన్వయానంతం త్వము' దితమిలి, నికిత సెల 

మనం చకార మునివర ఏతదథిక లణమె. ౧౦౪ 

సూ. స్ఫృత్యనవకాశ దోనప్రనంగ ఇలి 
గద ల షఇళానాంన్స్ ద వభ నంగాత్. (0, ఇన్నాన్యన కేన్టినవకా శదొసప్పన 

ఇ రాం ఆ MLE క్ గ్గ 

సాంఖ్యస్మృ సవ చనా నాం 1 పబ్బం పాలత్వన Noe) 

గా 
వ,థమే తావత్పాచే వ త్య్వధికరణం నిరూవ్యలె భూయః. ౧౦ స్మ ఎలి 
UU ఖీ జ. 
8హా తం కఖాషయా కవిలాదిముహ భామల, సాహో తదనుగు గా స 

స ఇ్రాన కారం ఆఅహామ్.౧.౨౨.నహా తాసావన 
కాఫి; 

ON 

చ 

5 0 సు స్మ త యస్సమర్థయంతి కు 

స తీవచసా నబీ న్ ముధగ కథయితుమన్య త శేనచిచ ఏక సప మనా సెస్ ప్రతివచసాం వ్టన్రా గ 

నిగ యాగతయా. ౧౩, కరణ్యవకాళ స్పా ఇాదిహు చ తథా సై మ 

ల న్ టం చో E యసవింతి దం: వవతా స్యాత్, గసణప్రరుహోంతగబా ధాన్ని రా స Y 

పాణీ వెచాంతానాం సమన్వ యో యశో 
ఆలీ 

ల్యేనవ కాళదో పే, జా గ్ర ల కథం 
em సంస్థితం 

జా 
లూ సత్య నుసారాచ్చు గత్యంతానాం 

"ను నా య 
క్ 

(గ, 
బలై 

క విలా ద్యాః, ౧౦. 

దర్శిత; పూర్వమ్, 

యాయావ్ , ౧ 

సమన్వ యో యు కక్కి నే చేద దాంతె' 'నామృర్హనరాగ్యం ఫేం 

దుర్ని వావ రం స్యాత్ . ౧ ౧౬. ఇతి చన్మెనమిహోన కీ దోహపో యం దుర్ని 

వార ఏవ స్వాత్ , స్థృత్యనవ నందా దోహా ద్వవ "న్యా వ్ర వ్ర ఖాన వావ 

మరా. ౧౭, మున్వాకిస్మ వచసా హవ కాన్ కోకలఫ్థోే తత్ర, 

య శ్చాయమంత రా త మె తజ కల్ కథ తె ఓిబుధ్ర్ధః. ౧౮. యచ్చ 
త ఆత ల » 

వళ్టి_క్త కం Uy గుణం తసాదుత్పన్నమువవెళ త్వాన్వా మనునా చ సర 

న్ 
య 

(aad 

= | 
లా 0D 

భూ తేషా నం బాత్శ నీవా భూతాని ౧౯. పశొర్టిన్స ఆత్మ యా జీ 

నాస్తరాజ్యుం గచ సరిత నిద్దెష్ట్రం; ఎవమిపా భు" రతాదావయమే వాక 

ప్రదర్శితొ' భూయః. ౨౦. తవ ౦త రామో యే శాశ్యే 
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బేహసంస్థీతాన్స ర్వే నక్యేమోమవి లేషాం సాఠ్నీ నహి గృవ్యాతే స 
భక. ౨౧. సో౭ యం పా విళ్వమూన్ధా నిళ్యభుజో విళ్యపాచ్చ 

నిశ్యాతు క అనువకతి సకభూ తెహ్ఫయమాణా నై (రణారిమర్యా డమ్ 
౨౨. వత్యాదివచనజా లై స్పర్వజ్ఞ క్యాదిగుణగణో వేత్రు అదిన్టః పర 
మాత్రా నియామక తన న చ, థానమవి. ౨౨, చం లత్నెరవి కుర a గా లు న యు ప 2 జ ర ర గై 
ఎవాత హీ జగదుపాదానం, త సాత్కాయాః వ్రఖవం త్వా డ్యైర్య 
ర్లీతేం హూ భూయోవీ. ౨౪౮. తస్తాత స్మ ్రతెవచనానాం శ్రత్యను 
నా రాత్సగమాణతా వాచా, శ్ర తివిపరీ తారా నామవన్రామాణ్యం క్యా 
నవని ర - ud x జ Er వ్ర లో 
కవిలవా క్యానామ్. 9%, పృథమే తంల, మైవం చైమినినా సూత్రితం 
హూసూత కృతా, ఆనతి విరో భే శు, త్యా స్తతః విమాణత్వమిత 
రథా నేతి, ౨౬. కపిలస్త ఎ్రలెవచసాొమిహా మూలం నైవొవబభ్య తే 

రరూలై శేతైరిహ కథం విరోధస్పమన్వయే నౌ, తే ౨౭. నను 

కాయం శుతరియ మేవం హీ వన్టయత్యమలం, తద్వాచసాం సీ విరోలే 
త్య కథమిహా సమన భవతి. ౨2౯, "తె న ల్ 

శ ఈ కథమి నమన్వ యో భ తి ౨౯. ఇతి రొంకాత్ర కార్యా 
దయం కవిలో న మం ల, నిర్దష్ట్రః, సగరసుతనిలయక రా భ గ వాకా 

కం 2 వ జ a ర 
నిర్దస్టః ౩౦. న చ ఖలు న సూత్రక-రా కింత(న 

యల్తేన హా 5 బ్రమాత్ర్ సామ్యాదభిలపి తార్థాః కషచిచ్చ సెద్ద్వంతి. 3౧. స ృత్యనవ కాళదోష ససావహు నెవ శంకితుం ww 2 — భయ వాక 2 

ప్రృనరాశం కా సంజాలతే మేతి నెవమాశంక మ్. 33 పరతంత్రవ, జ్ఞ్హాస్సుుః ప్రాయేణ జనా హీ పెదవాశ్యా ర ని స్పెతుమస(తం తాః సృ ఫృశిషు ప్రఖ్యాతకర్తృ శాన్వేవ. కిలో బబ బమానాద్విళ్వస్యు ర్నా సృ ద్య్యాఖ్యానసరణిషు స్యూత్రే అత వ్రహ తత ఎల్రతవచసామ సావతాం వ కృుమయమువన్యాసః, 5౫% 

సూ. ఇతలేషాం ఛానువలచ్వే. ౨ 
యానీతఠాణీ నాంటై కర హదాదీని వ థాన కార్యాణి, నిర్షిహఘై 
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న్వేతాని హా లోనే చేదే చ నోవలభ్యుం లే. 5౬. భూ కేం గ్రియాణి 
తావల్లో కే వేదే చ సుప్రని డ్థాని, తద్భిహయస తికి యా ప్రమాణ 
మితి సాపా నో నిరా క్రిం యతే, ౩౭. మహదాదీనీ పా లోజశే వేజేన 

శ్వాపి చోవలభ్యంత పష్టేం వ్రియార్థకల్పాన్యత్ర సృృతికవి కథం 
ప్రమాణం స్వాత్ 3౮ కషకిడిహా తేత్సేకమివ యన హడాడికదం హీ 
దృశ తే వదె తఛ్చాతత్చ్సనమితి ఖలు నిర్జిష్టం వ్యానుమానిశే సూత్ర, 
ఏ౯. యది కార్యస్య్ట స్మరణం న చెత్సగమాణం రం కారణస్య స్వాత్, 

తత్క_ థమిహా చవమాణం తత్ర సృృత్యనవ కాళ దోవస్పాల్గత్ , రోం 
సాంఖ్యస్మ తిబాధ వి హీ కు యంక్వ్యాదిబాఢనం నేతి నేయం 

తతా వీ సమ్యుగత్దిశ తి రో, 

సూ. వలేన యోగః పత్యు స కి 

యనాదిహూ ప,భథానం మహదాదిన్నవి చ చేద బావోన్ని నిరిషో ది స నః చీ రగ “దటి ల "తా 2 గ్? య. వ్ల వన్ ™— 9 AEE ' a నవ లహ ఆద న్న, ర ఆలా ల్ బాద స్ రై నువనుత్ర న రర న న్ మలి 

దశః కిల నిరర్గకో భాతి నాత, ఫలే సామానానాంయ థీ 

త్యాద్యోగః వూ ర్వేణ నిరసీతో యేన ౪౪. నాయం దోపో యస్తా 

దో్యోనో- సౌ వేద వాక్య నిర్దిష్ట, శొతవ్యో మంతవ్య స్తథా నిదిథ్యాసీ 
లని ఠి లౌ జం లక ట్య టో తవ్య వ్రత్యెవమ్. రజ, శత కొషతరాణా హీ ర్రోరున్న తం స్థహ్టసను 

మితి వ్రథిలం యోూగవిథానపకం కిల బవ ప్రపంచం హొ వాకేర్టి మమ 

లబ్ధమ్. ర౭. లింగాని నైద కని ఏ యోాగవరాణి స్ఫుటం పృతీయం తే, 
0౦ త్న స్ లే మం,లె విదా్శషమితి వనీబేజవీ లో౮ ఆ 

తత్యవర్శస్యోపా మూ యోగ స్తత యోగఖా నె ఒవ్వి సమ్యుగ్దర్శన 
లా 

వరం వాద గ్ పూ దర్శీతి ' భవతి. రో౯, సంవ తపన వ 

స్వాత్ . వ్రలేషభ్యధికా శంకా నిర ద్యోగస్మ ఎతీరనపవదన యో గ్యా నాతి బి వ్రళ్యథి 0 గుం 

స్వతె సపది చాతిదేశేన. ౫౦. కరచిదవి సంవ్రతిపత్తొ. విప్రతీప్పత్తిః 
న ఫొ ఆన్ ' or య ని చై క్యచిదత్ * దృష్టా, అ థ్యాత్మ గోచరాసు స్మృృతివ చ బహుధా సత్తీ 
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మ్వపి హ్యాన యో, ౫౧. మునినా హీ నాంఖ్య యోగస్త ఫ్రతో్వోర్వుత్నః 
కృతో నీ రాక్రర కో యస్తాచ్చ నాం ఖళి యో గె వ్రురుబార్భ్గక రావి 

నీరా హీ. ౫౨. శిశ్చేళ్చు వరిగ్భృహీత లింగ నామ్నాయచోడది తే 
నద్ర, అయమర్గ స్ప త్క్కా వణమితి మంత్ర సాంఖ్య యోగ యోర్ల న 

3. కుతినినవెనెణ న త త్బాంఖ్వజ్లా నేన యోగమా సై, నిస 
యసమధిగమ్యత ఇత హీ నిరాక రణమేతరూోూార్నవతి. ౫౪. ఆత్తెక 
తరజానాదన్ననో తక సాధనం సత్తి, స్ఫుటతేరమిహా బోధథయతి శుతి 

సాల — ay 

క గా c క దీ ఖీ | జక 

గా. మనంగ చేవ స గారావాన అత కురా స్ కతర్టం వదంతి లల శ్రోతలు వో ఇల్ మతా సూత్ర క్ష లై 
నకు బయ మి క్ న వ భాం జ నా తన తం క యల, ౫౬. తత్కారణమితి మంత నివవసాాంఖం సారం నిరా | ల జ టకు బెక 
యోాగశబ్లొపి, వక మేవ జానం ణానం బూతే న హీ స / న] gn. P50 తూ స ్రలే 

స వస్త ఒం క ని ఉద DY అవక న్న mn Wm we 

: అ వా Va అ రకా మయో “వేదా rf లన స ధన ఎ క్ బాశ, 'యో౭._. న సంబ లొలును a ది ౦తెని ఎంాద్వానొ నిరాకి యతి 

౫౮. యో౬యమసంగో పాతి ళుత్వు కః పురుష నవ సాంబోం కః J do 9 లి? క ౪ —— చెట షై ర ర్ లొ లన వన ౧" కవమథ వరివా,డలె శు తిరితనివొ తినిక 9 దర? 
యా ర్త వరివాణ Ww రతిని ఏ స్ట్ సమ్ ౫౯ దుఖ 

యమిషషత ఏన హావిరుదం యేన బద బాకాషనాంర, హపేతిన క 

ద్ 

సమన్వ యెోా నిరవవాద వ్రితి నిదమ్, ౬ 
నెనే పరిహృశేఒవి పునరన్య్క, తిర్కనివి త్తస్పో 

ప్ర 

న్యానిద్ధ తా త్న చన హి మూనాంత 

ప నిద్దం యసానా నాంతేర వెద్ను భావ వ తాత బ్ర మువయాత్రి, ఇ తస్బెమ్య్నూయసమన్వయమిహా వున రాయే.వలి తర్క_్ససాధ్ర 

సూ. నవిలతమణతొందసం తథాత్వం చ భచ్రాత్, ల, a | 0 
అభ రాము బో చాల స క కలం Wn ఇ. లో ఇ బ్ర న్నా ల్ 

దృషప్రానునె రత్రి ఇస వద్యష్ట్రమ? 9 సవున్చయంలి యా యు కర 
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రకం న పా పరోతువిజ్ఞానమ్. ౬౬. దర్శనసాధన మేతన్మననం శ్రవణా 

తిరి కమువదిళత్కి [శోతవ్ను రహా న రము శల్త్మి రవ్వ ప్రతి క్ర! Ee పవళోర్టిక ప పీ లేన 

తర్కస్వ. ౬౭. త సాత్తర్కవికోథాన్న బృహృపకృతికం హి జగబె 

తత ; యస్తాద చేతనం తత్చుఖదు ఖాకులమళుద్థనూ=భ తె, ౬-౮ బ్రహ 

తాన నందఘనం శుద్ధం చ స్వ, ప కాన్ చిన్హా త్రం వ వ్రశలకవి కా రాత కతా 
తే న 

వరూవయూ శేతయాః కథం భవత. ౬౯న జ రుచ కాదివి న్ 

వమృుదుపా వ*నా ఖవంతి లొ కం చ ళ్ 
సువన్ల పకృతి కా హా దృగీషింతే. ౭౨. యసాజగ2దనుఖిల 

స౭ఖాన్వతమ = సాౌతనం తసాత 9 సుఖ నుఃఖాకి అతన్వ రల రస్నా తేన నై వన చార 
7 ఇ ~ = లో ( | & షా 

౧ జగపవవునుతనం నజ కుకకవ్ర నద ణం హా వెత 

ల ఏ టి 5 స్ డా టాన్ . గ 

వత్ 9. లోశే నహి వదీపావనో్నున క. ముతక ఆవకృళత 
సో Yu టీ 

ను మ అన క ర్ er లే స్నా ( ష్ రివా చః స రురాడనొ్జనళ్లం సామి భృచ్చే యోన్యచ్య 2౨. కౌ ష్టం 

రవ్వ శతనాం4 స్వ చతనొ పకృతి,బుద్ద్యాద్యశోతనాం శ భవతిహా తద 
ఆప్ £ సె ఓ! 3 ప్ర ర 

చ్చ చేతనో పవృవః ౭౫. ప్రనముహోఖళ్చాక శాన్ నికతిశ యా శ్పెతనా విని 
© న ఈ 

క్ 

నో విభొవ్యలే సదవి. ౭౮. చతనవిలతుణ త్వం జగతః కథమితి పొ 

లత ణత్యం Fons దుర్ని వాత లొ 
0 

టా 

మితి, ౭౯. బహ చ శుద్దం జగదిదమకుద్లవము ముపవెళ్య లే హీ ఫాన్తెషు, 
స దే యగ oA ల వో 

బ్రతి శుద్ద ఒకుదిలతణవిలత్ణత(ం తు జగతి దురాషకమ్. ౮౦. తసాద 
ee oy € , లో 
శుతినన్వ సా కార్యం జగ చతవఖలమవీ వాచ్యం; తఏవ+ చెతన మే 

న a న ఎల 

'ఛానమనురూవకారణం జగతః ౮౧. చెతనవిలమణత్యం జగతః 

గ్ర కం 
దె 

ఏ వాయం౦, సచ్చత్యు చృ్చనీరు క్ర తథానిధు క్షం చ 

భవతి విజ్ఞానము, ౮౨. తద్వద విజ్ఞానమిత్ ట్రాళే చెతనవిలత,ణతర్షం హ్మ్ 
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తసావ చేతనం స్యాజ్ఞగన్న హి బృహ జగదుపాదానమ్ ౮౩. నను చేత 

నతన్షమపి కల మృ దాది కానా 0 స తఖేందై యాణాం చ, శ్రరాయత ఏవ 

పసం వుం త మృుద బృవిఏతి చ తేహహాచైమితి. ౮. 
Wy 

సూ. అభిమానివ్యవచెళ స్తు స్తు విశేపెానుగతిభ్వామ్ొ స, 
ల 

= rE డ్ అద భా బం . 

పక్నతాశంకాం నిరనసీతుమయం తు శబ్దో హా హూ సూత నిరిషక, న 
ల అ Jy ODE 

తావ్యఖిమానివ్యవ వ్ ఒనౌన భూతమా తే, న్య, వా గాద్యుఖి 

మానినో( హృభిమానినొ స్ట మృ దాది క'నాం యాః. ౮౬ తెస్తు ఖలు 

జ Man బక Fy Fz 2 కన రెవ re at జ mt 
చుక మహ. | ఫ్ట్వదెళ్ SHE లం దనక గాయ. యస్మాద్బ_క్రాణా 

కానాం చ, ౮2౭. చేతన తా చేతనతాొ పవి 

ం హా భూర౦ముపసదిషకి, నసరంనః వేతన లె వ విభాగో.యం 
యిం తై ; OAS * వ ద్రనిఖి' 

చ కరణాశంకా నిన ర్హితా డేనతాదిశో జీన, 

ఖల భమానిన్య స్తథైవ చానుగ తాబ మం తర కి త్రో 

పదా టమ దగ న నంటే తభథేతవోసాచా, ౯౦. అగ్నీ ర్వాగితి మంత్రః 

వే 

హీ దుకూపపాదస్సా ప్టితే. ౮౮. కౌబతకివాశ్యే కిల దృష్టో యః ప్రాణ 

రణానుగణాం హూ చేవతాం బ్రా, వనమా నినస్టపడకోం తెసా ప్రాస 

తి శుక క ౯౧ తే త్రెజ ఏవ లెతి శ్రుతి న ప్త వతి శ్కుతర్వ క క పి సద్రూవ దూప చేవతాయా 

హూ స్వవికారాసుగ తాయా రము వ్యవ ప న చాన్వుస్వ. ౯౨, 

(| అ య్ కి ల Gar Mw యన్మాద్భ్యహ్యవి లత ణమిదం జగద్ద కొ తహి లో కేసీ క్కా తత్ప్రకృళిక 
ల మిహా నస్వాదిత్యాళం కాం నిఠాకరోతి మునిః, ౯౩, 

సూ, దృశ్యతే తు, ౬, 

త తుశొభ్రౌ రూ. సావా నేవ ఏం నిరనితుం వ వాతో హి 
కా. టు త్రం 0 

బృహావిలతణ మెతజ్రగ న్న తత్స, కృళికం భనేదితి హి, కర్ యదిదం 

పరే వదం న విదథాతి, ఆత్ర, చ విలతు 
ణత్వం యత్క.ంచిచాషథ సరషతో వా స్యాం. డా. ంచిడ్ర్వలతణ్యం 

జో ఖు _ అ Sm ఛౌ దభా — స ,వృతమాలం ప్రకృతవికృతిభా వె చేత్ వ్రురువరొరీశాదివా కిల శేళ 

నాం. కిథం భె పెజ్జన్మ, ౯౬. క్రహ చేతనం పనీద్దం ప్రసపళ రీరం 
ద య్ ce నాబ్యవ్క కళనఖా 

జు 
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తే చేతనాః వనిద్దా అ చేతనా న్వె వ గోమయాదీని. ౯౮. నను చ శరీర 

మ చేతనాస్యెవ గి నోమయాదీని, న విలతుణతా లేహివుతొ భ వత్స 
కృతివికృతి ఖా వో హూ, ౯౭౯. తద్నచ్చ వృశ్చికానాం గాత్రాణి భ వంత్య 

చుతనాన్యేవ, గోమయకార్యాణి యతో న విరోధ! ప్రకృదేవికృత్ భావే 

సాత్ ౧౦౦. ఇతి శ వ్వెలక అత్యం తథావీ దు రాగ్టన నమేత యూర 

ఏకం హొ వెతనస్వాథిస్టూనం స్యా ్తే తథా న చాన్యత్చా సత్ ౧౮౧ 

ఇతి ఖలు వై లత.ణ్వం ౩ హరహా రుం నైవ కేన చిచ్చక్యం, వైల రకా చ 

కథం తయోర ఇ వెత్స్సక ఎత్విక్సుతిఖ “వో౭2 వి, ౧౦౨ సర్వాత్మనా వా 

తచ్చుడా ఇలకుణ్యేం కా బాథకం ప్రకృతే, వైతేజ్డగత యతో2యం 

స తారూవపశ్ళ ధర్మ ఉథయత్ర,. ౧౦౩. వై తన్యాన్వతమితి జగన్న 

చతనవి కార ఇతి చే, చేతసకారణవాచే దృష్రాంతో' నాత్ర నిద్వలె 

కస్స్విత్ , ౧౦౦. సర్వస్య జనివముతః కిల జగత; వశృృశ్రా చేతనం 

తత్ర, వృష్టాంతమంయ చం హ్యయమాా నేపో న శంక్తుం ళ్ కః ౧౦౫. 

పమ్తరి క్ర ఏవహి దృహ్లాంతొ నై నైవ వత కుమస్తక, కారణగుణసం క్క 

నుణం శాళ్వే సర్వత్ర. దృస్టమితి ముతా 0, చైతన్యం కాశ్యే స్వాదితి 

శంకావ్యుత్ర నై నెవక ర్థవ్యా. ౧౦౬. ఆ ణ్య్యాది కారణ ల దోపో=యం 

దుర్ని వార ఏవ స్యాత్, తత్ర చ రరాఒసా నార వవ ఇచా కేవ 

నిర్హయే హాతుః ౧౦౭. చేతన నకార్వ ల( స్యా తన్య మితి తు 

నాకొంక్యం, న విభావ IT కదా చిత్స్యగతొ మ్ా 

తయోః. ౧౦౮. తద్వవివోపి స్యాఏితి దోషో న బ్రవ్హ కారణ త్వ 

స్యాత్, యదవి చ వై లతుణం జగత్యశు త్యేధర్మ యో గోన. ౧౨౯. 

అవిశ విల మూలన కులం సాధ ఇన వ వ తవువి చెతనకారణ 

తాయా మేత ద్చాధకముదడాహృతేం న భవ . ౧౧౦. శ్రుత్రపి తై 

ఈ తేతి పృథయత సత్యాదిలక్షుణం ద్రిహ్హా, జన తః కారామిత్ షో 

Ny 

LS 

త 

చ సర్యాత్ కత్యమువదిశ్ లి. ౧౧౧. యా ఖలు మననం వ్ 

"కేం శ్రుత వప్రదర్శయత్కి తీరా వళ్యక శతాయాం సా మానమితి 

వ్రపం ంచితం నరక. ౧౧౨. యత పహ శేవలతరో_ న భవతి కసాన్షైపి 

నిర్ణయే *ో హాతుః, నైషా తర్కే_ చేతిశు తిరిముమర్హం 

వమ్ ౧౧౩. జగతః కారణవిషయా మతిర్హా తరణ నావనెయా 
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స్వాతి, శ క్వుపవిష్టా నె గురరుం యధథో ర్షవిజ్ఞానసాధనే మాతుః, ౧౧. 

శ్రుతిబలవిప * పా వో వారన్కేణ పా శేవలే న నిళ్లేతుం, వభ 
(UU 

ఎక క్ చా వ కం కుత ఆజాతా కుత శ్చ సృష్టిరియము. దయ స్పై 

రఠాష చ నూర డవ నెల జై చాస్య నిర్ణ యే కుశ లాక్క అస్య చ చ జగతో 

యో-2. సాన వధ్యడన్సత్యలోః కనిలరెలూ౭పీ ౧౧౬ వేదన వా వేడేతివ వ్ర 
నుతి దుర్ "ఎ్రథ రూపక "మన్న, తస్తాచు  త్టిభిగ పె క్ తక్క_విరో ధక పం 

న విదథాతి. ౧౧౭. శ్ లిప్ తు తసి ౯ నం శ్రవణాంగ మేవ 

ని్టెక్టుం, ద ద్రష్టవ్యశ్సో) శవ్యో మంకేవ వ్య ప్రతి శ్ తః వ్ర కుక్, ౧౧౮ 
భు తినిర్హిష్షే 2వ భ చె స్యాం సం ఖై వితత్వళంహ వ్ కోకు = బార 
UU ది 

పా శ్రు, కార్గసంభావి వితత్య జ్జ జ్ఞానే ౧౧౯. మననం పరనుం సాధనముపదిశ తి & 

న హీ స్యతం త్ర మానమితి, క్రుత్యనుగుణం మా తచ్చద్యథో_క్ల కృవిజ్ఞాన 

సాధనం భవతి. ౧౨౦. వ్రతహాలం మననం య త్తీద పృమాణం క కా కే 

న విరోధనూ త త్ర్కృదిమమువార్థం పవ కిత్రే రా పరష్టితలే తన. ౧౨౧. 
న్దం హా వస్తు “హల దృష్టం మానాంళే రాఖిగమ్యుమితి, లేద(ద్భవ్లో 

తె హీ దూహణమేతన్న శవా సంభవతి. ౧౨౨. బహాతు యది 
J 

"9 

20 

. 
సిద్ధం తథాపి మూనాంతరం న సంస్పృృళ్ తి, రూ పాదియోగరహితం 

ప్త యతో భవతి రదియ యగ్రా హ్యమే ౧౨౩. నై వానుమాన 
UJ 4 

గమ వం లంగా థా వాత్కి యన్వదిహ మానం, తస్తాచ్చు] క్యథిగమ్యు 

ర ధః స సృ ళర్విరోథో వా. ౧౨౮. బ్రహాశణి మాము 
నశీక్నుయా త్త తేన కో2 వీ విరోధ, బహణ వ పరమానందే న బాధక 

తసమనషయె కమపి. ౧౨౫, బ్రహ యది కారణం నాకా సక్స శే 

స్పదాత్మీనా స్తం, కార్వన వె వాచ మెతన్న చ ఖలు యుక్తం విద ద్ల 

రూ వెజ ౧౨౬. యప్ చ ప్రథాన మేతజ్జగతో జనాది కారణం భవ, 
మా 

3 
గ్ 

జే 

గుత్ప ర్షొస్ప త్రగం తేడాత్త్మ నా జగతి యు కమితి చేన, . ౧౨౭. లం! Woy వానో > 

సూ. అనదితి చేన్న ప్రతిషేధమాత్రత్యాత్. ౬. 
నను నహి వేతనమేకం జగతో జన్హాది కారణం యస్తాత్ , 
నుచు కార్యం స్థూలం వరిదృక్యతే పే హె జగదఖిలమ్. ౧౨౮. 

టీ 

“రీతం కారణమువవర వత్ తదైవం స్యాత్, అనబేవ 

క్స త్రెరితి కు ప్రనక్యేత, ౧౨౯, సత్కార్వవాపెన నే 
—— 
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యద్వత్పృథివి మేతాం న దూషయతి తదేవ చేహావి, ద్రైహ్లూణి 

వికుకరూా తే న దోనసంనక లేశనళంకావి. ౧౮౪౮. త్వత్పతవ, సప నాధనే కిల 
ల 

దృషాంతో నోవః భలే క్ 2ప్పి దూూసణ వంపి యె ఎర్ రై 

దర్శితం యతో భవత్యా, చేతన కారణ దె తస్తా _క్లేదిదం న "మాపోణాం 

౧౦౮౬. ఆవిభాగముపగ తానామకి బ్ క్షన్రాణాం నెరేణ 
శ వ శేషా చేవ చ ఫో _క్లృవిభాగః వునః వ్రవైత. ౧౮౭. 

సూ స్వపతృ దో మాచ్చ, రాం, 

'రనా౭ సొ దోషస్ఫ్సోఒయం వ, ఖానా చెవి తుల్య వ్వ స్యాత్, 

కారం ప వ, థాన మెతచ్చ తద్విహనం వి హొ. ౧౪౮, స్థూలం 

ఛానమేతద్విలతణం తస్తాత , యది చ విలతణ 

త్స 9 తివీక్ళతిభావో యమ్ “౨౧౪౮౯. న వ 
త థానజగతో సక జాయం ప్రుకృతివికృతి భావా ఒవి, జగత; 
పాగుత్స కరప ¢ వ దురి 1 వార మెవస్యాత్ . ౧౫౦. ఆ 

తే 9 గ్ల & 9 కౌ లవి తథా కారణమతచ్చ కారు సధ గణ, సంగ న జిత i హొ 
న 37 ఐల హి సద్య ణ్ కా 5 wi ఖగ” క్షృవిఇ నవ ద ను సల. ౧౫0. ముకానాం న 

హా పృునపత్స్ప జ్స్తు ద ఎర్ని వారెవ్య్మ యది శేచిదస్య యేఒవి కం క 

రూపాః వనం వృథా నెన. ౧౦.  తెమోం కథం ధానం కారణ 
మెహోం ప థాన శార్యత(ం, యసాదూవణమేతతుర ముతో నేహా అలి -శ అ — అ 

జ” నా 

వే. 

[2 

లో సూ. తర్కాప్రతిషహ్రానాదప్యన్యథాను మేయమి తి 
చచెవమవ్యవి మోవీ ప్రసంగ, ౧౧. 

వత ఆగమగమే౭= రే తర్కనిరోధో హీ వ వవమూళంక్యం పా యా యస్తాన్ని క*గమా నే తమకం నిబంధనా వవ. ౧౫౮. ప్రరున —___— 

మత వై క్యరూపావద్నతే 
య 2 

క లాలా ల ' ప 
యట యూ ఇకా రాం ఇ యా బి మై ఉచ ఎ గదా నా జ్” Ss a 9 

క్షత రె రాభి సృంత హి జౌ చ సర౭వి, అథ సుప్రసిద్ధం రః 
త్స ప్థుత_నర్క్మకి ౧౫౬. వ్రత నాత శంకినీయం 



కలః వతివీతో నేతి. ౧౫౯. ఆశా ఫాసని రాసిదాగ ర కుత ర్షనిర యొ 
| (అ థి | Y/Y అథి కా 

నోజయం తేర. కారణమిత హూ మతి వదరయత నుననసపా రా ww Soy | 
చ దుుఖవరివో ర, పోయ: ఈ, బలా డవ యతసు* బప డే హోాయ్యుమ్ ౧౬౦ తక్క బలా దేవ యతస్సుఖసంబం గో 

లోకః పవ రతెసావతలితసామానిదనాగక తనీ ౯. ౧౬౧ తసాత్సా 
టాం ) వ్ర - 

లా లో డ్ ఎ స NaN ల వ. ఇురో 3 — 

వదక సెమం తర్కం హాల న్ య బవ నెరవవ్యుః, ఆల్క స్పం శ్రాయణ రానా 

భనతీత్యాకాత నెన క రతవాష. ౧౬౨. క(చినవి విషయే తర. 
త ట్ — దై బి పో డా 

ప తిష్టితస్సా న్న తథాపి న విమెోాతుకి _ వాగాదచిగ మన మేతద హా 
రకా త్రీ —2 తీ సీ బళా 
యతో" దక్శయంతలి పదాంతా. ౧౬౩. తత్త చ తర్కస్పోఒ౭యం 

ల న 

నిరాగమోా హి వతిషితొ నేత, తసాడాగమవశత సదనుగుణన ఎలో 
WJ 9 లా లీ ఆం దీ 

వచస్ప వాయన ౧౬ర చతనమదంయరూవం బ "హావెతనవ; కారణం 
wre య బి 

5 చి క వా దా 
గు డన వెరణం నటి. ౧౯౫ 

తా ఆర్య రా చి ప వ్ జరా దాపు అర 7 
అ నే 7 

వచ ణా విష we) ధొం చ్ తు వరివ్చాళ వూూంసం: ద వ్వ్ం న విభు 

లౌ, సా వానా చ క స. a ww న బ్రా జయ్ వ క్ర కమితి రారా౬నొ కణభుగ ఫమతే పర్య ౧౬౭ సంప్రతి ఆన 

జ గ ఏ వ లం అ నా ఉల నాం సూ. ఎఆన శచావలగ హో ఆపి వ్వాఖ్యాలొః. ౧౨. 
వ్ UU GD 

లా కూ [ena ఇ యా — న లై ఇ మన నో ణా ౮ న్ వష గి 

సిషపరి గ పవావిధువా య వారభూ పరగపహా ని సుద, అతిజెపన న ర వ్ శ వా ప్రై డో థగ 

wy 

లో ఎనో చా లలో డు చ gn ళ్ లా. ననా. ఆనేలా వ! 

వసా సె ఖల తాషడి వాదము ఖా యొ. ౧౭౨. యాస వ థాన 
లాయ లీ (Uy 
దః త్యాసన లా హూ వెన బెౌదసిష, ల ఫ్య కో పరిగ్భహాచిః (శం, ఆలం స 

బలులు > d 
es ట్రై 

ఆ 
0 ల (1 బి er 

27 
CM 9 ౧. అణుకాాణతొవాపో నారు. క సాష్టిపి 
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ta) 

బా రె హై ౪ జ ర్తి ససాద ణా “చాదదో 

సమ్మతి భ వతి, స్ష్నర్ను పరిగ్భహాతే డా త్రాత్య ౭ 

అర్ లో లు wy 

పీతః. ౧౭౨. తస్యనిరా పరణే౭ఒవీ చ తుల్యం సాధనమిహోపదిష్ట్రం హీ, 

అతిగంఫీరం చైతద్భ వో A ర (6 
౮% ర్డీ "ట్ర ఆగే ల wa 0 

ర ల En 9 న WU 

వ 

3 “ బహణ్ను వత్వమే ఈల "6 రూప ౧౭ బహణష ప తష అత ప సా 
యోార్భిన్న రూపతె ద ప్రొ ౩. 

న్ బనానా 5 స నే అలో (జ) మర వచ Ft భ్ మా జ్ ఖో (Pal వ ణం న బాన్వదెత్యు క్రిం, అత్ర న. జగతి విరుద్ధా యాట 

ఒహ ౧ జ సగ కా “శ = అల జ | 5 

తానుచిణా. ౧౭౭. ఇహా Ens SCENE: పృత్య వె చెప 

వా ౪ అహా అగ ట్ల బంట స నం. కా లా వక్ 

లభ్య ఆ భెదళ, బ్ర వూప్కకృః ప కారం తస్య చ బాధో భ పిచ్చే 

చాయు కః. ౧౭౮ ఆదెతో స్వ యావ వ్రత శ్రుతి ష్ ఖా గ "అమ్ము 

E జగత చా తేషవంభూ తా El అవ? రి మాచ మా ప్షక్సచ్చత చ్చే త్టానంభరా శః ఎగ రా. ౧౬౯ 

త సాజగదఖిలమవి ప్రథాన కారణకముచితమా శ్రయితుం, వతి శంకా 
బు 

ముపనెకుం మునినా రచితం తబెతదధికవణమ్. ౧౮౦. 

ఇళ అసు స జో శ్వా స Sal సూ. భో క్రాప కెరవిభాగన్పె త్వ్వాల్ల కవత్. ౧౩. 

బహూ యది చాద్వితయం కారణముపదిళ్వ తే హూ పదాం శే క, 
we ర యా 

: య్ గా ౧ చి రాం అద అద్య ఆల వనే భోక్తా రా భాగ్వభ వం _భోగ్యం యగ NS) క్త వమువుగ చ ॥ 

౧౮౧. న హీ కారణావిశవే. కర్భవిశెపో హీ దృళ్య లె కాపి, 

భో కావతా సత్యామవిఖభాగో దుర్ని వార ఏవ తయోః. ౧౮౨. జగతి 
గో | 

gE యాల = wn న 2 అన్నం వా ఖలు ఇ క్ర భాగ విభ క్రరూ బల సుప్రఖన్ధా 63 అనుశుతమిద 

మా శయితుం ప మాణని దార బాధనం ,శు తా. ౧౮౨. ఇతి సనె వం 

లేక వదేచాత.. నిర్వ రు ఎత్ప్రకృృతిక జ త నష ఇ యంది త. ఇ యస్హాల్ల వవ వార్స గున్న యెగా వలె, మ్బ ్ప)క్ళతెక రుకాౌర 

ఘటకర కాదా వరస్పరం భిన్నాః ౧౮౮. నుత లెకాకాసా షం దా పంస్వు ఖన్నా ముప లక వ“ 

దృమూలాః పరస్పంం ఇన్నా క, ౧౮౫. తేపాం కారణభూతో 

వో ద్యితయ అభాతి రుచకాద రకా వికొరాస్సువర్ల మా 
"ంతే, ౧౮౬ ఏకస్వరూపమేవ హి సువరక్ష మాభాతి 



అట “వస వం 

తద్యదెే పహ  ఫైదయోా ఖా గ్యా భో కా చావిద్వక శో సంఫ తః 

౧౮౭. బ్రృహావికా రాస్పంతో భవంతి భదం పరస్పరం సర్ప "ఇద 

ప్రమాణనీద్ధో పీఛ్యాదిషు దృళ్వాత య యథా లోకే ౧౮౮ త్రద్వద్భో 
మజ గా ఏందే దా 5 వారం జబ ర RC క = వం 

చి ఏవి భదినైవాస్తు బాధకం కీమవి, "త్రస్తాశ్చరక తవిఇదచె వికార 

న్న గా : - a ల ఎడం అ స టి నియమో హొ భంగమాపన్నక, తసా౭సు “త్ననుసా రాద్గ హి పక్నతి 3 భంగ మాపన్నప తస్తాయ్భ )క్యనునాం'టద్బహ్వ్నప్రక్ళి 
కమిదం హీ జగవఖిలమ్. ౧౯౦. బ్రవాణి కారణరూ వె తృుత్వేంత 

! 1-68 ల 
సమన్న యోఒవి నికవచ్వుం బహ పృకృతిక తాయాం యో౭ నొ దోషః 

ఎ Vs) | 
wm బది ర్త వ్రవర్శితః పూర్వము. ౧౯౧. న చ పరిప్వాతో హా దోషః పరిణామ 

వ క5యాం సమాఖంంబశ,యదివదం దూవణ కం వివ ర వాడావన లంబ 
Ji లావి 

చెన స్రనః. ౧౯౨. తదిదం దూవణవుఖ౬౦ నిరూలయితుం కృతవయ 
SY ద ల 

త్నను ఇహ ఖలాాదృకమనసా మునినా నచితం తచేతవ ధి 
లా! గ్ 

రతొ హూ సకలం కారణరూషం న కార్యమన్వ్టదిహా. ౧౯ ర. యస్తాదన 

హత్యా ర్వాస త్తం త యోరననతషమ్ ౧౯౫ మృద్ద ఉట చూ 
(వు ల్ని —— 

> 

పా లోకే మృదనన్నత్శం చేద్నళం చ్చష్నం సక కారరంజా జే 
fg సా లు శఅ)కు J న్ 

గ 

క టి ఇట్ శో స్య క్ (న్నా వత స ఎ లో 

గం 3; 7 న్ 

వ్. 

మం ర లో న. వా న ఎంపి = వ్ అ మృ శ్తీనైవ సత్యమితి. ౨౦౧౦. తెజోబన్నేషు తథా yg శ్ హి రూహాణి 

సతృమతి చో శం, దృషాంతోఒయం బహణ "డేశాక సవురనాయ 
ఇ ఎవ అటి ఆటే లోడు (యి 

నిరిషః. ౨౦౧. బహాపకతిక మేతే క్తీదషాతరకణ నా స్స్ చైత 
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1240 భాప్యార్గరత్నమాలాయాం 

కదనన్య త తద్భావేనో పలబ్దివిషయ త్వమ్. ౨౨౩. హొతుం వయం 

వదామో హాతుకయం నాగ్ని ధూమ యోర్భవతి, మృద్ద టయోరిహ 

దృష్ట స్వే. యం తస్తాదనన్య తా కం తయోః. ౨౨౪౮. అథ వా ఫెవా 

చ్చేతి హీ సూత్రావయనవోఒయమెత్ర, పథనీయః, లేనోవలబ్టిభా వా 
షే న న గ r= వషాం ౧ 

దనన్యు తా సాధిలైత యోర్భవతి. CEP సూర్యం శ్బ్దబ ౮న హ్యాన 

5 గె న్ ర్ం నో గస నాతర రు దద క 
న తా దర్శక: సూ త కృ తె, స్యాత్యటీక్ వల్య న్ తదనన్వత్వం 

౨౨౬, 

సూ, సతాచ్చావరస్య. ౧౬. 

9 త 

|| ర్ట 
ఎం 0 

b ol తస్తాదప్టనన్య తా భవతి కార్య కారణ యో యస్తా 

నాకె, స! కా కా ఆయ్ స గ వజ ణ్ ల నో టి శ 
ంగుత్ప లః కారణలరూ పణ సత్వమవరన్వ. ౨౩9, కార్యసప్టు వాచ్య 

థం తదుత్ప ల్లి, ఉత్ప గ్లిపాక్పమయె యదా 
శీ రి బెట్టీ గ Es y 

ట్రం 
[1 

లా 

వా న. నష నార రాద ట్ల ర నర్హతే కార్యమ్. ౨౩౮. న తతస్తస్యోత్ప _త్తిన్సి తాభ్య 
లవ్రూర ఇవ భవతి, తస్తాదనన్య దేవ హీ కార్యం సకలం చ "కాన 

లా 

సూ. అసద్వ్యుపచేళాన్నేతి చేన్న ధర్తాంతగణ వాక్యశషాత్ .౧౭. 

ప్రాగుత్చల్తర్నును యది సత్యం స్వాత్కారణాత్మనా కార్యే, 

స్యాదిహ తడై తయోరియమనన్య ఆ" తచ్చ నైవ సంభవతి. ౨6౦. 
"న 

ఏ సాతా ~~ చేవ పతం ముసోంవద। వ ఎ కు న యనా జె ప్ప) గుత్చే 6 ర సత్య గం నవదర్శ్మయ లయ, శ్రుతికసడె ఐదమీిలి 

హ్యనాషవేషవం శు తిక క న ద్యతి ౨౦౧ తస్తాత్చా్రాగుత్చ బ్రరనన్య ళా" 

సదసతోః కథం ఘట, ఇతి చేన్నై 

స్యాత్. ౦ళోం. కింతు సచెవ హీ కార్యం ప్రాగుత్ప ట్రేర సడషనిర్దిస్టం, 

ధన్యాంతనేణ చాయం వ్యపదేశో భవతి యుక్త వఏవాన్వ. ౨5౩. 
ధరాంతరమియ మేన హషవ్వ్యాకృతనామరూవతే వాస, సచ్చప్త్ష 
ఆదే సి సి Q__. టీ “0 

లోకి యదా( ఇకృతనావురూవమిహ భవతి. ౨౪౪ ఉత్న తేషినంతర 
స లీ Ar 

సాషా దా! సస్పెతనామరూవతా కార్యే, తదభా వాదుత్న క్ క. 
—0 A 

1  సడేవేదమ్. ౨౦౫ అత్రత్య వాక వహోదయ మేవాగః 

పాట్, త్ర తోవ ల చ రు ద్ర న చ వని వ | 3 త 'క్కృమవా క్వ యదసచ్చ బన నర్హి తం 

శ_త్తర వాక్యేన చ తత్సచ్చ భ్రేనో పవర్శితం హూ పునః, 

శ క చో నద అల 5 mn వం యస్తాత్సా9గుళ్చ_ట్టేరసన్న క రం 
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శ్రత్యంత రెఒవ్యన ద్యేత్య త్ర చ యడసత్స దర్శితం తన స్వ. ౨౮2౭. 

సణయమకురు తేతి నో = ావతా భ్ర వెత్తస్తాత్ , యు_క్షం 

నాగు త్స లై వ కారణర్హూూే ఇ స_త్తే(మవరస్య. ౨౮౮. 

సూ, యు క్షేళ్ళచాంతరాచ్చ. గారా. 

ఆ వావ్ జాయ ధా 

నత మననళత 0 వా పొ .గుత్సే _్రేక్చ రాత కా నాస్య, 
నల ల ల 

కార్వన్న యు_క్తమెవ పూయు కకక ంతరాచ్చ ఖ భాతి యతః, ౨౦౮౯. 

అత్య చయా యు_క్టిస్సా ఫైలై ఎ వెచానీ ౦ నిరూవ్యు లే భూయః, దణిఘు 

టరుచ కాద్యర్థిభి రేతాని టగమృత్పువర్లాని. 90 నియతముపొది 
నం డ్ 

యంలె న వపరితంన తాని గృహా ంహే సత్క్కార్యవాదవివహ్ తడిదం 
చ సి లి 

దము కేం న  వెతర తావి. ౨౫౧. కారణనియవెరా న సాద లౌ, 

సత్య్మా_రషవాదవారా స్వా త, సర త ఇావినే కార్వాస ర 
( ర డో \ ఇ లా 

తశైన చాన్య త. ౨౫౭ ma దేవ దధి స్వాన్న ప్ప త్తికాయా- స్తథా 

సుటో? "మేధ నం, మ్నదవన నాళ్లినై వన వరాదితీ నియమ వష వ్రహ 
ఈ తా లాలా ar శ ం | Dn న. 

స్వాత్ . ౨౫౩. పాకానషసాానతం తుల్నెజవీ హీ క ఎద ఆ౯ యః 
2 శీ F ఆ! 2 Y) 

కల్పనా వా నైవ చ యుకా తే కార కారణ యోక్క సంబంధమంత రా 

ఖలు న భవతీ శార్సస్వు కారణ స తు. 25. | ఆత బ్రవా సవువా 
స 1 wr ఎ 

నర i we కో రారా దిజ కోత 3 సుమ జాయ సాది 

వ కిం నసాషాతి. ౨౫౯. సంబంధతా చ యసా 
౭ న రీ 

న a > ra (ఇ న్నా సంబంధ న యుజ్య టె నక్టుః యది ఖలుసుంబంధో ఒయం సంబం థాం 

టో జయే ౮ ళ్. ణ్ 1” 

తరమహెకు తె నైవ. 5౬౦. సం రురాగ స్పంబంథో నైవాపె మత తం చ 

సమవాయం యది చేత్పమవా రారూూ౬యం సమవాయాంతరవమువేతు. లే 

చతవా.౨౬౧. తసాషిన్న్ష సృస్వాన ప్రస్సృం బంధ వతివా చానవస్థా సాఇత , 
"A MY య a 
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సంయోనో హీ గుణత్యాాత్పంబంఛాంతరముే వేత తే నాయమ్. ౨౬౨. 

సనమువా'యూ యసాదయనుగుణన్నా న్ట్దిలి పునర్న చాళ్ంకం, గుణపరి 

భాపహాడేయం న చా తతం.త,ం౦ం వరం త్య మైన, ౨౬౩. సంరూూగస్పం 
శ ఎం NE జ డా 

బంధన సమవాయమిోాహా త యద్వత , తద్యత్సవువా యోఒవీ 

పిజం తు తుల్వముభ యత్ర, త ౦౨౬౪౮, తాదాత తష మేన శాహూ 

తీయ లే జగతి కాకర కారణ రొరాళ యద్యశ్వమహిప యెరారి వ భేద 
త్త 

ని 

కతా ఏ తరారారి నమవాయః. ౨౬ యదవి చ కారా ణి వాం లి 

॥ ar జి గృహ్వూత కాచవ అవయవళః ప తకం కార్యం సమ పెతవునయ పెష్వు : ప 
యది. ౨౬౮. ఆగంభ కాత్రి కా అప్పవయనినన్స్యుు నయ వా కా న్య, న ల 

ఒ యం 

సన్ని క సత్యెవి న, కాన్యమఖిలమని, రా ph 

వాషిపారొో=న్న తే స ఇతె. a hand way స్ప మ్నై నివసం స్తు అవు త్కస్ఫఘ్ను ఇవ తేదవాళేవ చ సన్నిహక 
స్చాాదతో న యు క్షమిదమె. ౨౭౧. పృత్యే కవరిసమా ప్రి విల్లో త్యాదివ 

దస్య వళ్ల చ యదా, ప్ర క్యేశమణమో వేసి ఫలయోగస్నా 
క క్న్సస; ఉర చ పృష్థ కార్యం _స్తన కార్యం వా 

వచ్చ ళృంగేణ, టైతత్కా్యావి చ దృష్టం తన్యాత్మ-థ మేతే రురార్విఫి న్నత్వమ్. se ౨ ణే 
స ర జ్య ప్రా గుత్స తేవసదివా కార్యం వా కారణే కథం 
భవతి అనతోచఒవీ జ శత్చా వ్రద్వం థ్యావు త్రై తోకి జాయలే న 
కథమ్. ౨౭౪౮, సతో ని _స్తత్వత్యాన్న ర్వా దాకరణమస్య న చ (| 

యం మత గృహోదినామిహ వముర్యాదా దృశ్యతే సతా మేవ, 
౨౭౫, నధ ఏష రక యం వంథ్యావుత్రొ, బభూవ శరావేతి, 

యు రాష దా వం థాళ్యవు శ్రోస్య కు తె చిద్ద ద పా. ౨౭౬, ఉత్ప 
నూ నాక్టిత్కయా చ సా స్యాత్వాక కావి తథా నాకో 

పం న్రైవాసత్క్మ_ గ్ర రకా క్యచిద్ద్రప్టా. ౨౭ ౭.నను యది 
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వ 0 ని బో హై వా స క్ కాం నర్స్ లః వ్రాగవి కార్యం సచేవ చెత్తర్చి వ్యాపార సృక లోఒయం 

విఫలస్భా ఏ తరణన్య సర్వస్య. ౨౭౮. ఇత్వవీ మై వాళ్ ంక్యుం కారక 

యోగసు నాత విస న్న ఏదన్న వి కార తా వ్ నద యోగ స్తు నాత్ర ఫలస్బా ఏత , యద్యపి కారణ మత ప్ప్ర)గవి సుద్దం 

తథావీ సఫలో=_యమ్. ౨౭౯. కరణవాష పొఠస్సా ఫ్ర త్కా ర్వా కా రణ 
లి యా న ల లీ 'యోజయితు మేతత్ , తస్తాదుత్స తైః ప్రాక్సదనన్య త్కార 'శేన కార్య 

0 ( ol 

మతః. ౨౮౦. బహా ప క్నతికమకఖలం పహోననం త; సవితి = ల ద్రైవ్మినన్య_త్తదాత్మనా. సదిళ్క 
నీదమిహా యా పృతజ్ఞా యెనాశుతమిత చ సాపి నీజెవ. ౨౮౧ 

ల — ల — ౮౯ రాక - a అద శీ స నన త కల యు కేరనం సమరితె భవతు క బాంతరాచ జగ అంప వన స్ట భవతేః జై ము 
- బుద అల 

ల్స్ ల, (| 

'యోఒసౌా శబ్దః ప్రసంజితు కార్వే తసాచ్చఫాంతరమిహూ సచ్చ 
! om హా _ 3 ఉత TO | ం ₹ 

బొ=_యం హా ద్యృళ్న ఆత కార్య. ౨౮౩ యసన్తాత్చదెన నో మెర్షితళను ౯ ది క ల జీ లం 
= se 5 ద మం సుక వత వ శ దా _ మంత, హాం సత్చ నాదో సృృహైః వూ Qo సకలం నచ తనైవొవ 

స <M లో ల “చాడా కం. అ క దర్శతం భవతీ. ౨౮౮. కథనుసతేః తా వవ్ ఆ వ్రయివ్వు ప్రున_స్థదేన 

నిర్దప్టుం, సత్యే వేల్యేతస్తాద 7 కార్యం సదెవ నానష్టీడ్త ౨౨౮ 

ఇట 

౬ 

త్ప్రసారత్'ఒసౌ  యావత్చా (యామని ఖాత, ౨౮౬. న చ 
ప్రీతరూ పాత్ససారితొ ఒసౌ హి ఫిద్యతే లోశ్తే వేమాదివ్యాపా 

రాత్సాగిహ తంతుషు పటో న గృ్య్య్యూత. ౨౮౭. వవమకువిందతు 

ఏజాం వాషపారోఒసా యడా వవాత గై *౧త్రే ౮ గ 2 నె లు ( ఇస్తోన్న వత్ ; తం ఈస్వల వ 
కత సు, టననవష అంబే త క్ టా Aen Ade ox తత్ర స్ఫుటతరమువబభ్యో పె తదెవాసా. ౨౮౮. వవం సృస్పైః పూర్వం 
హ్ స్యాకృతనావమురూవ భి" పన సదవీ చ కార్యం సకలం స్పుటతర 1 

i sy 

మిహా నోవలభ్య లె కమమ్, ౨౮౯, య ద్యావిద్వక మతన్నామ చ 

రూపం తథాత్మ భూతమపి, వ్యాక్ళత ముత శ్చెత్చా త్స రణ సకలం 
సదాత్మేనా భాతి. ౨౯౦. 

గా సూ, యథా చ ్రాణొది!. ౨౦. 

పా తాయామనిరుదే పా అణాపానావవంచ శే 
ల యంలో n 

లి 
_ ర 

నవ సారణళకారళం నె వొవలభళ అ 5వుపి. _౩౯౧. జీవనమాత ర వాట సబై 
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యి 

కారనం భాతి చ తనీ ౯ సమోరణాతే త్వం, ప్రా కా యాం మషప్యూ జీన 
ఎక. భీ “తి ల 

నమా తా ధికం హీ కార్న మి ౯౦. ఆకుంచనాదికం సాక“ నమాాతాధికం వా కార్య మదమెి. ౨౯౨. చ న్యా ఎ) 

ఇాపానాది ఖ్ ప్ దంత సేం వూర(ం పదాః రకా పు ది ఇదదృప్రైళ్చు; స్రత్స్స్ర మ్రైః పూరం నుడి త నా భవతి జగ 
ఆడే 

లో లౌ నాననా ఇ డ్ న్నే (| — ట్రై - 2 నా ల 

దవస్థానమ్, ౨౯ ౩౨. నై వాభ్యుదయఫలం సొన త్రబొ బన్నా దిఖుద 

రై నా క గక దె (౧ అగ చ ~ TINY 
| a aS we Pe a గ రం రం ౨౯౮ త న్థాళ్చద్ధం జగత స్తపసన్న ష్టం తేద తనా స్పత్ట్టం, స 

భిన్న బ వాణి వేదాంతసమన్వ రెరాఒవీ నిరవదషః, ౨౯౫ 
టి 

, Ea 

నూ ఇతరవ్యవచేళా దితొకరణాదిదొోవవన శి. ౨౧. 
య్య ఏ9) చి 

క్త ద నో వష షయం ర ళ్ వ్ = అ సే నా జి 

అ కాహాతక రణం తన్న జం ఇకా సాత్ప పయ తనూూత్సు నస 

తతహమ చిం స్య్వాద్బహా ను గం ష్ణ యతి జగ యనుషాదానమ్ 9౯౬౬. ద్రుత 
G&G 

చి a “వ - వావ | వ్య ఆ 

వన్గవ బెడ్ ఒయం శు తం ఆషూపలభ్య ఆ యసాత వ్రవా బానినెః వె 
టీ / షె గ్ 1» 

చ - న్ లా fa] జె రై నై శ్వ ఎర 

సనం త, బవాతతా హీ జీవస్ష. ౨౯౭. త్ర త్ల(మన త్యెతనీ ay 
తాటి U3 బి ఆం లత & 
_ న అరు ౮) చ అనో ఇవ కే ౮ ఖల త ~ లో ఉల 

హాచణి జీవాత జాకి నిరిణా, తసపాత 'తచకశసయోాః వరన రాతి తమ 
ధా ఆనే దహ? స్యార్తి ప్ర లు ° రగ ర్వ ఖ 
ద్ర అదో ఎ నౌ — ఇ 3. m7 ఇ న ” 

పాతం భవత. ౨౯౮. త ఇ హా పృక్ళణక మిదవాఖిలం జవపే త పొం 
' షల్ ww) వ 

 నకకాద్యఖిలం పీ సృజతి జీవ ఇతి. ౨౯౫ 
ఆఅభ్నువగంతవ్నం కిల దోపో=యం దుర్ని వార ఏవ తేద్యా, ఆఅక్తెహాతి 

కరణం యన్న హా సకం తస్య కుత, చిద్ద హమ్. ౨౦౦ ఏతన్నాషయ 
_ ల UC దిళీట 7 ( 

విరుడం వష్వ్వతషంం బహణః కథం ఘటతే, జీవళయానర ఖేచే బవా 
థి ఆాతిల ఎ U3 wre 

Er సృష్టకతా చెజవసన. 3౦౧ యదవి చ సం సారిత్వం జీవగ తం బ వా 
శ లి | శ 

“మూ హా ల్ న్న జంగ్ ni ౮౯ టిలో 

కపి దుర్వారం, తస్తాదయం స్వతంత్ర జీవః కరాత సొమనన్ను 
క. న్ లో బాలీ 
కరమ్ 30౦0౫ కుర్యాన్న చాహాతం యజ్జన్థ జ రార గమరణజా లమప్ప 

వ్రు రా ar అద 5 న్ ఓ . ధా 

నవా శ్ర (ఏవపరతంత్రా, నిజాత నో బంధనాలయం కిమవి. 3౫0౨. 
జో రం ఇ యో చను వ DY సాస్ క ల ISTO) స్వయ మొ తచ్చ PEN తే ప నిశన్త్లీ దుఃఖనునుభు వల, అత్యంత 

ని్విలస్పన్న తిమలినం దెహామాక భావేన. ౩౦౪. నె నోపెయాత్స ( 
“తీ ౬ (గా 

ఖో న అద చ్ చ రా జో” ను a] వః చ్ ~- నూ యమహా కృతమసి యదుఃఖక కమిడం జహోళితి , విరచితేమిద 

జమాయాం నే చ్యామా 

తొద్యథోవసంహరతి. 30౬. ఏవం శాదిరో*జవి చ సృ మిమాం 

నోవసంవా రేద్ధి కుత్ర స్వమవి ౦ నానాయా న ళక్న 
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యాజ్లీవః 302౭, తస్తాద్ధిక క క్ర “యాం టెరదర్శనాదనుచి లై న సృష్టిరియం, 
నుప” సశొంకాం నిరనీకుమతత్సూత్ర త్తం ప సృదర్శితం మునినా. ౨౦౮, 

సూ అధికం తుఫదనిసైళాత్, ౨౨. 

అత్రి ఫశు శబ్ద యో౭సా వా మేవ రాసఫలక బ్రహ భవతి, 

యూఒసౌ We సత్ప్రషైాంం తం వయంన చ 
జల జ ఆ ప లో . Pare య్ Od మ లా ~- యు కార రాదధిక స్పృం(జ్ఞ స్వర 9శళ కీషంపను ౩, తం పరమశ ౧ మేళ తు 

Fir OA లగ్న Gh ల న ?9 ల లీ 
(| { Gil Cc 

జనత స షారమిహా య 5 HE _) 0 DCO బ్రూమః, 3౩3౧౮ 

హాతవముహతం వెహా నిత్య సకష పరాత Mn FR 
గ టై వ కె బు ఎ వాసి వ. Vaal చా అ o i దర టల్ బలో 

మంకు 5 ఫై కా “ ౨ ౧౧. వక బుక ర రతి త MM కథం ధాం Eh 0౯9 
గ 

సే yO పోవ (| కలో య చేరాలి యం. లా గా న్స్ an _ లి కు 

SENG ms యం ను నాదని మదా ఖనన ల కారో ఉం రే సూను. 
శ Pa 

ను 

త యో; ప్రద్య్నాయతి 2 రంగి యో వా తేమిత్యనా 

క శీ రై లా ర అమల న ఇ ్ర a రం" కూ స అవి ఐక లవణ స్యా యాకవద'.గస్సు కార్ , ఆావత్నంనారిత్వం 
సు జో శ వ జస చ = గా న po > బె ద్ —_ జ ఖా క త్ర సృష్ట ప్రత్వమాల్వలస్న స్వాతి. 3౧౯ అని వేకమఖిలమేతం 
జో ల రద బ్య నా క వ జల్ ఎ వాస్ వా గి! జా ల జ్ యో వ్యువన్వ ఆనినన్టరూపమాా ఆణి వతిబోధితొ “ యడాసౌ తదా న 
"శవ సదా న సంసార. 8 వవ మేునంద సబా స ప 

| ప్ర ప్ర వ ౨౧౫. వవ మత సు నా స్పిన్నే సమా కిం 
వ. క కలు నక ఇ (al వ ఇ ళ్ 2 తం ఖం వ తై ణా క్ వా! 
శే Cry Fy న్ (| అ 2) ma aE om లే _త్హ్వమన ఆది క్ స్ట్ 

జా తేన నవ క తంకాన సం ప్రత్యక మాత్మెనొ 

ఏ తు హితాకరణదోవమూలం 

ల్ సి 

౦౮ ger 

తే 
[౮ క త 
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మంగ్ 20 ౧1 చ మి CAS aS స చ వ Py లం స్వాత్ . 5౨౨. బ్రవాభేదే సత్యవి న స్రష్టా శ్రాంతికబళలితో జీవ, 
దభావాచ్చ వరాళత్త జగ తస్ప) స్వైళి సర్వమనవద్యమ్, 3౨3. Gr 

సూ. అకశాడివచ్చ తదనుపపత్తిః ౨౩. 
దే న అ 

ర 

్వ క్. 
వజ ల హావవహాంతయన్యు ర. రు నిర 

వద్యః.3 30. నను పరనూత్తా జగతో న కారణంస్వా ద్య త 2 యమున 
mn - యా యః, అనవోాయన్శ) చ లోేే నస్రృష్ట్ర్రత్వం న పంతుల కార్షిపి. 33౧. 
సహాయస్ప "పా నానన్న చానవోాయ క్ ల £3 (౧9 © Crd oR గ w 

లర్ (ఎలా 
క. 

ధాద్గ్న “హణ జగతస ఎప్ ఎత్యమనువవన్నం కూ ౨౩ 

చెదాంతానాం సమన్వ యూ 2 వ్వర్రి త, డురుప సపాదస్సా షత 3 ప్రల 
*శంకాం నికనితుమిదమధికరణం ప్రదర్శితం మునినా. 332. 

సూ, ఉవసంహారదర్శనాగ్నో శి చెన్న తరవద్ది. ౨౪. 
లో కార్యారంభ యే చ కులాలాదయో హి కర్తారం 

మృుదండచ క సచివాస్సంత "కా లై ౨౩ ఏద్మ వా మృృద్దండచ క్ర 'ర్వేషు తే ప్రవ రృంఠె. 3౩ 35౮.యద దహ 
తదసహాయం కార్యంజగడఖలమతెదు కారం. కథ మాద్భళ స్య జగతేః 
స, ప్ర సహాయం భవెత్సకం బహు. 33౫%, ఇతి చేనెన NE త్త త్స బ్రహ. 33౫, ప్రతి చైనం యస్తాభ్టైన 

వెదమఖిలముపపన్న ౦, రం జలం నినైవ కూ సవ యుమనరం 
గా హీ లోశేంసీ ౯. 33౬. దధికరకాకారేణ చ సరిణనులే బహ - WH 

గ దాత్మేనా స్వ భె వాడి(నా సహాయం తశ్చైవ వరిణమ లే+ 
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ఖచి( బా మా,త్రాత్సృజంత హా క్రాష్టణ రన్య్యతూ తూ పాణ్, 3౮. తేద 

ద్గ్గచి త్ర రూ బాణ్యవి గాత్రాణి చ సృృజంత్యభిభ్యానాలి మకసంపహా పంతి 

వఖవాని చ ని జేచృమ్మైవితి. 33. నాం 
& 2h © po ; ch కా 

వినా బలాకాపి గర్భమిహా ధర డ దృస్థానసాధనం వా కిమపి సహన 

వ్ర నీ చ తథా. ౩ర౮. ఉవనర్చత హ్యయళ్నా తృరొంత ర 

త్వాసరోంతరం తద్యత్ , ఏనం బవ్లోవె తద మినా సహోయం గున 

ర్త కార్వే, ౨౮౫. ననింహ వృషాంతో ౭యం న వానురూపో 

విభాతి కశ్సిదవి, దేవాదిక ర్ట కాయాం స్పై చేవాపచేపా వవ 

. కారణవువి చ బలానాె _స్తనయిత్ను ౫ పలా గరముిహా ౩ర= 
@ ప 

ధ లే, చేతననియోజితేవ హీ సరోజఒంతరం వది సీమయమువనవశ్, 3 ౮౭. 
—— 0 3 డాం 

& 

త స్తా చ్చుతేనక _ర్హృకసృమా దృప్రాంత 

చెన్నై వం యస్తాద్దుషప్టాంతో ౬ యం పా భవతిన చ నివముః. 2లో౮ా. 

దృష్టాం తేన పరత తమివా హ్ కుల లాదెక_ర్షృ పై థర్మం, చాహ్యాం 
ఎ ర Pr ఒలు క్ పే ) 

సాధనమిహ కిల యథా కులాలాద యో హ్యృపెటీంతే ౨౮౯. ఏవం 

దేవాద్య్యొ వహ నామపేక్షం తె లై ఘా సాధ నం జావ్వాం, బ లు సోపి హో 

"'చేవహి జగ దారం ₹ న సాధనం కీవువు, ౨౫౦, చాహ్యామ పేతువ పులు 

నిజియంగటబ స్య సం్భజం త్యేనమ్, FG, బ్ర హవీ నిశ ముతక జ 

గర్బాం శరాఎతే ఇ క రొరా గన థంతర వి త మేఠతవుగం న తవం కావంసులి త్య దెం ౭ ఫతే చై 5 « ; థి 6 "భీ 



సూ. కృత్స్న్వవన కీసర చయవత్వళబ్దకా పో నా. ౨౬. 

ప్రాంత రహా జగదుపా “దానం, ఆసహాో 

వ గ భ నతి త్నతత్పర్యం ప పంచితం పూర స్ టర త ఎల్దనున 

సవాయస్వ కారణత(ం స్యాత్ . XX, వరసామి కార త్రం తర్రైవ 

వరవమూత నో౭స్న వ ర్ం, బహాయది నిర్భికెష 0 జగదా కాశేణ 
ఆ బా టా క్ష 

పరిణమేత తదా. 3౫౬. కృత్ప్న వ్ర, కో స_దోపాడ్డ ప్ప వ్వత్ (వబెళవై 
ఒర ల్ | శ, యర్థ్థం, కృత్పే్న పసి కవ 

3౫౭, కృక్స్నేస్యు కార్య భోవాప? దశను నైట సొంత్ . 

యట్నే క దేశ ర 'కారేణ పరిణమేత తదా. 3౫౮. నీరకవయ 

చాస్య వెదనిర్డి ప్రాః, నిమ్మలకబ్ద వం గా 

Exes సంక. 3౫౯. నిరవ య యవస్వ చ లోకి న 

యు ది రణామి నాష్టిదవ్చిదివా కృత్స్నా ర కార పది 

ణామః. 3౬౦. యద్యే నేక భావ స్థదాస్య ఇానిత్స క 

తస్తాచ్చెతన కారణ వాద యమ ఏర క్ష వవ భాతీహా 

మిముమా మేవం మునినా రచితం mee 

సూ, శ్రుతేస్తు శబ్దమూలత్యాత్,. ౨౦, 

ఆత్త ను త్బ్షో యోా౭ సా న. నిరసనా 

3౬౨, చెకనకారణహాటే నాయం దోష ప్రన్వ్తతే కోక వహ 

కారణస్య రూ ప శ్ క వమాణం న శేనల'స్తు రక. 3౩౬౩. జగత 

స్పృృవ్రూరం ఇ ఛే పరణమతే జహా తత్స గరా వెలా నచ వరిణవుళలే క 

త్స్నుం తపతి శ్రతిశేవ బోధయ కె త్యషా. ౨౬౪. సోకావయలే న. 

జ్యాహదో= శే క్యేవమాదికా చ తథా, తేడిదం హీ శ బమూ౬ం 

వ్రైహ్హయ శాక బ్బమభ్యు సయం స్వాతి. 3౬౫, నైవ హ్య్ఞ లం రీ రాగా 

కునెవ శ్బ్లం యథారుబుషాస్పా షల, అస్యాంతీం, ద్ర య భవం న 
a 

Cre 
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లీ 

భూవం శబ్దం వినైవ తరే.ణ అవీ వా నిర్హారయితుం ద్రతెపాద 
యితుం చ కొఒపి శొ క్షస్సా ప్రత్. 2౬౭, మణేమం తృశో_క్రయో2వీ తు 
విచిత్ర కాశై షక సాధనీభూ తాః, దృళ్యంతే ఖలు లోశే తా అవ్ఫువ దేళ 
సమధిగమ్య్యూ చ, ౨౬౮, కిము ఆతా చింతన మహిమ్న: పరాత్మనళ్ళ్శ క్ష్ర 
న [ సా ౦ ఎరుగ మె స క a ద్ర ని 
వ్రత ర్క్యైతిః తస్తాచ్చుత్వభిగ మె జగత్ జన్ఫాది కార్లే తనీ ౯. 
కృత్చ్న పన కిచదూపా దోమా నై వహ శంకితుం ళ్ త్వా నని(హ 

శికవ్యుహో కథం ప్రబోధయతి 3౭0. పరిణమతే న 

యాయాం హా 

వ తౌవీ స్యాత్. 

ఏష బ్రతి చేన్న, 
పహ ఖలు వివర్తవాదాశ్రయ జే ఆాత్చర్వమన్య సూత్రకృృతః. ౩2౫ 
అతృచ న విరోభస్వా ప్రన్నానిత్వ తాదిదోపళంకావీ, మాయావీవ 
పరాత్తా నిజమాయాళ$్రరరూూగమాలంబ్య. 3౭౬. నిరవయవో 
నితో్వోఒవి పా జగదాకారేణ భానలే బవుఛా, తిమిరహతలోచ 
నానాం చంద్రో, హా యథా హ్య నెక ఛా భాతి. 3౭౭, తద్వదవిద్యా 
క బలతనిజాత్మ భాసాం సభాతి విశ్వాత్తా, ప్రొదేశికాహి మాయా జగ 
దాకారో=పి చ కదెశగతః.3 ౭౮.మాయా యో గవిహీంనం ట్రిహ్ల ద్రష్ట 
న్య ఫొవమువయాతి, మాయోపాధిసహాయాత్పకలం తస్య్వోవవన్న మేవ 
స్వాత్. ౩౭౯ వరిణామవాదవ వే. దోపషో%యం నహీ వివ రవాచేవి. 

సూ, ఆతని నైవం విచిత్రాశ్చ హిం, ౨౮. 

ఆతానువనున్తేన హీ స్న్వక్షిరియ3 బవాణా కథం సుటతే ద ద "ఐటి Wm థం ఘటతె. 3౮౦. 
త్రీ రొంక సయం యత ఇహసృ స్తథైవ దృష్టా హొ మాయా ర్త త్రి 

యా 



చ్చ. కుగొ, 

సంజితస్పోఒయమ్. 3౩౮౮ 

తులషుః నవాదె వనవమాణు జెఒపి, శ బాదిరహితే 
వి ప్కథా డ్ 

మేతన్నీ పయనం చ పృథానమణ్యాడ. ౩౮౫. సావయవన్వ చ శ ఖాది 
9 

మతఃకారణమితి ప,తజ్జొతం,త త్ర చ వూర కాసా దోపోయం దుర్ని 
ఎ — 

న్ 
౮ i Ph గ 

౮౬. అణు కారణతావాబే హా షైణురవ “రేణాణునా 

మాం సంయు క్ట దష ప్టిణు కాదిజనయతితి ప సంచితం తచ్చ నెవయు క 
[ య ఏ 

తరమ్. 3౮౭. నికవయవ యో స్తయూరివా సం యోగస్స్యాద్య దైక 

చేశేన వరమూణూనాం హీ తదా నయవతగం తు దుర్ని 

వారం స్వాత్. 35౮. సరాషవ చ్చే దెన తు సంయోగో యది తాపి 

దోషో యం, వథిమానువవత్త్యాదిః కార్యస్య స్వాదతొ న దోషో 
న్ా న్ ర్ ళా నలో ద యమ్. 5౮౯. వ హృత ఎన హి వూర హ్హ 

ఇతే హి, తేస్థాన్ని రవయవమవి బాదం భవతి జగదుపాడానమ్ 

3౯౦ హణి _తథావి ధేజన్తీన్వేదా 'ంతసమనగ్టయోఒవి నిరవద్య 

నన్విహ క ణాం దాకా. దె కసాధికా ళ క్రి. 3౯౧. మాయా 
లే 2 వలో 

మ ప్ _బఏ aa షల్ 

వి ప భృతినాం ద్నుూఘైాంతో కన చాళరీరన్వు ,బ,హణ్య్బకోరీకే2సీ కా 
_ రలు అలాని 4 rr సి బాణీ 

జగదుత్చాద వ యోజికా ఫశ క్షి. ౩౯౨ కథమిళి ళంకాం నిరన్స్ 
UU — 

మిదవుధిక రణం వ్రదర్శితేం మునినా 

సూ, య్యోచేతా + చ తద్దర్శనాల్. 30, 

యద ద్వ్ప్ మాయా వ్యాదిషు సళ రి రెషేషవ దృళ్వ లి. ర్ స్ట, 

3౬౯౩, భవః తి తావి న దోపహో యతః పరాక్రి" హ్నకుంఠెత భా కం 

న తిబంధక కచావి తసాస్ట్రస్వ్వలు_ప్పళ్_ కితా్యత్ . 3౯౦6 
కారీరే ప కిలేదం కార్యానరంఖే శరీరసాహాయ్యం,  యస్తాచ్చారీ 

=గా న్రదీకనం యోగసాభనో భవతి. ౨౯౫. పరమా" తు శరిరం 

గ _క్రిసంపన్న్క, దర్శయతి శ్రుతిరేపూ పరాత్మన స్సర్వ 
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1252 గ పల మనారా యాం 

వ్ర యోజనం కమపి. రంది, యస్తాద సా వరాతళా సణా ప్తకాము ్రితి 

గీయతె కాన్వే, తస్తాచు మృ తివచసామివా సమనష్టయె నైవ బాథకం ద పో షా 
కమవి. ళో౧ం. నను పరమాత్తా సోయం జగతొ జనాదికారణం న 

భవేత్, యస్థాదసా వరా తో విషనూం సృష్టిం హి జగతి నిర్తాతి 
ర౧౩5. ఆత త్యంతసుఖసమృ దాక వాక్ సృజతహ  మర్పషివర్షమపి, 

మధ్య మసుఖభాజమిమం తిళైవ చాత్వంతదుఃఖ భా జో ఒవి, రో౧౪. 
పళ్యాదినకి సృజతి హి లేన చ వె వైవమృమన్య దు-ర్యారం, వ్ర యాన 

సరే సర్వసప్రాణినికాయం వినావరా భేన. ౪౧౫ సంహరత_న్రనై వ తు 
వరాత్తనో నిర్హ ఎాక్వమనివార్యం క్రూరత్వమవి చ తస్న హొ దుఃఖ 

విథానాత్తేజైవ ద ుర్యారమ్ రా౧౬. రాగ ద్యెషాదికమపీ వృథ గ్రనస్వావ 
తస దుర్యారం, ఆవహతేవాప్మని తస్య సృష్ట్రత ౦ యు_కృమిాదృళం 

ను కథమ్. ౪౮౧౭. చ ుదగ ల టరగామూాక వెవమ్యునిస్ట్రణ 

తాభ్యాం, ఇత్యాళం కాం సిరనుతుమిద వ ధిక రణం వ్రృదర్నితం 

మునినా. ర౧ర౮, 

అల జనా దో త్ నూ, వైపమ్యనై కృ శ్యన సాపేతతొం త్తథా ఘా దర్శయతి. ఏలి, 

మ వ. జ న్న గా (| వ్రతి చేన్నై వేం యా న్న చా? S$ వైస్యమ్యనిర్థ్థ బ్రాలో సు 

యది నిర చేకల్చౌఒయం వి సమాం సృష్టిం హా నిర్మిమోలే చేత్ రండ. 
రై 

స్వాతామేత" దోషా తస పరాత్తొస కం తు సావేతు,, ప్రాణికృత న్ 

యా ధర్హాథ రా వెవ హు య సృృష్టిమిమామ్. ర౨౦. రచయతి 
సచాయమాత్తా కుతో=౬న వ షమళషనిర గొల త తు యదదీర హి 

బి ఆ తి యు 
యవాదిషు సాధారణ కారణం వర్జన్యః. ళం, తద్వత్పర్ మొతా 

స్యా తా ఛారణకారణం జగత్స ఎమో త్ర తృద్చీజా న్యెవ వీ వ్యాది ర టం విశెవ కారణాని యథా. ర_౨౨. త త్తక్క_ రాణి తథా 'చేవాదివిశేష 
2 కాని స్యుః, నేశావరాభమూలాస స్పృక్షుః క రాపరాధవమూ లైవ రై 

గ్యాదినిరానే నకం హా యచ్చ తన్వి క్ర కరా తదిదం సామే 

య తె(ం ప్రపంచ్య తే సవది నూత్ర ఇ వచే. కర౨ర. దర్శయల్ (కు శు తి 

చేపా సా కత యచేష ఏ వెతి, ఊర్ధ్వం హా నెతుమిచ్చతి మం 



ది్భతియా భార యే వథమపాదః, 1253 

చ పరాత్తా త్రమేనమాడా హి, ౮౪౨౫. కారయాతి కర్త సాధ్వితి యం 

బాధో చేతు మిచ్చి వ్యాళ, తమసాథుకర ర కారయతీ త్యేపావి ప్రద 

రయ ల్యే ఇవమ్. 'ర౨౬, న్ననా కారయితృ ఆ తా్వాతృలవ్ర, దాతృత్వమస్య 

నిర్దిస్తం, “కారయితృళ్యే కీ స్య చ సావేతత్వం కథం భ 'వేదితి చేత్. 

ళ౨౭, జనాంతర వాసనయోా కురరంతం కారయ తరసా వాతా తేన చ 
నో క, 4 

సాసతు త్వ న బాధకం కివుపి శంకితుం కక్ళమ్. ఈ౨౮. యది చాకు 

సూ 

ర్యంతమవీ వ్యూత్తా సాథ్యాదికర్న కాళయత్కి భవతీ తదాయం దోవ 

సూ నక్ష 3౫, 

_ నన్వివా Wes యచ్చో_క్రం తచ్చ దుక్టటం భాతి, 
నొ చ tt న శ ఖా టీ జ యన్వాత్చ,ళ యాన లె నిశెవం భవల్ కర్త సకలమువి. ర౩౨౦.ఉ త్త 

రకా సుప దహ గకద దో 5 జూం జ చంది లంస్భృ స్ట యై (ము రస కర్త వే కాక్, తె వబ దా సా షై 

ర్స వన్న బచేవాపవవిషవమఫొావెన 530, యది తులా స్ఫక్ట్రీరియం 

దో చ వ్ తోద వ జ్ కు న్ ఆది త్తే తావి ద్భదెవ సా స్యాత్, యది చది(వమా సృస్తిన్మాదమ్యా 

ఏకము బాధితం తేస్య. 3 33౨, a వఎన్నానాదెత సత్కర్మ ణ అహా నా 

దో వళంకాప్క తన నాది కాలసంసృతమఖిలం కరత నాగు నీ దోపోజయ 

2 Mn 1 మ్. ౮౭౩. కథమన్య కర్మణస్స్యాదన కాల పవృ త్తే తేల్యేవం, శంకా 
మేతాం నిరనీతు మెతత్పూూ తం స దర్శితం మునినా. ౮భ౩ ౪౮. 

Wi ఓ 

సూ. ఉపపద్యలే చాప్యువలభ్యలే చ, 3౬. 
a] 

సంసార సనూలం కశరానాదిజి చొవవన౦ హూ యచదాషిదిమా 
జాం 3 వట ఫా 

నయం స్వాత్సం నార _న్హస మూలము కీ. కర్త. ర్రో౨3౫, ముకానామవీ 

లో పునరపి సంసారబంభనం న కుత్త, ఉవలభ్య టే చ తడిదం కరా 

నాదితి మంత వేసు. ౪౩౬. నూర్యాచం ద్య ద మసావితి మంత్రో 

మనవద్నుమ్. ౪2౭ ఫ్ ప కరణం 
బై | UU 

పృవర్హయితుం సూత్ర కృదువసంహరత ప్రకరణ మేతత్స్వ్వవతే.నిద్ది 
wD) BE UU p 



సక గ్ Ci జాము ర్ స్ 

a జయని ఇం, కూరి అర అస నూ,  నరంధరొవవ సైన్సు ౩౭, 
ణే అ 

గ వి ) _ 7 

చకన కారణపమె కారణధన్తాళ్చు యే చ. విఖ్యాత కొర 

రూ వె బ్రహాణ్యుసవద్యంతే హా సరధ స్తే. ౮౩౯. సరృజ్ఞ తా 
లర i i» ౯ —ర్తీ ఆని Me 

లా అర — స లా చ్ షో అం నా <, , 

తథా వ అత్రివమాయాసనవాయ తా సెన్నివం, అద్య చ్చు రకల పః 
” టి oo —2) 

కారణకా మస్యు సాభథయం తన, రరోం. తసాదేృదాంతానాం సై 
న న 6! ou 

సర్వళ_క్షసంవన్నె, బ్రహణ్ కారణరూ వే నమన్వరూూ  నిరవవాద ఇతి 
ల దా పాలి 

నవమ. ౮6౧. శారరక్రమావమూాంనా మునినా వా సనన విర దితా 

అ ఖ్ = 3 న్ వ్ జ గా శక లా! మ జ ~C bp నీ. 
య్యా reer ర్ G_9 శ ల్ వ్ర య కు లు సూతా. ల ED యి ౦% 

జై 2 (| వొ అద నా (ఇ ~ మె ర న కారా క్ర ఆర్వానృ తేరమలైః వృకాశితొ భవతు సోృషోయమన 
౨ BY UG 

వదక, రూ 

హా ad ౫ లీ దు ఏథవోదచని దం | ను > 
నం చదును ఇకా సై అ థఉ౪ళ౦ ద” నయ సుసై గాల కి ప ట్ర షూ ౭) చా ఓ ట్ శ టి | Dy గో (a ల 

బహనణన  వడాంతానాం సమన్వయ జక నై అక ౧. 
Ff a ఆ వ్ 
వార గ గ లా గ 

ఫు ఘూ రాం డిరతయ మాడక వవ ర్ సవట అ, యుద "పడాం ము 
Wy స లావి ౩ లై 
నా మైెణసంక బాచి ళ్ 1 Pf nN _ క్ J Py న డా నా బుదంపరావథారణా స్రవుద ౦: క్రైం పో కవల *ఖర్యు భఖ ల 

గా 
చే 

క 
5 su" చరా రాయ అవా | z= అరా వావి తేక్క_శొస్ర్రమివ్క సత్నం తావి లోవ విఖ్యాతాని చ మవాోంతి 

అర వా ౮ me py లో చ / తంత్రైాణే ర క పిలాదిసవుతాని సా వమహాజనై శ్పావి పరిగ్భహాతాని, 

ఉపలభ్న జడమతినాం కహాంచిత్భ్యాదిహోవి చ శవ. సి. తహొంన 
—0 

వ; 

థార కాయ భసనంఠ వై తాని సాధనానీత్తి ఆత ఇహ తేద సారత(ం 
వర స్తే వాస ల లుం ఖ్ గో వష రత వతి. ౬. పెదొంత వాక్సనిచర్దైరుత్పన్నం 

ప సాదపా క దుష ర్న నట ళా నళ స్ట జానమాకులిభవత్కి తసాద హా య a యు న వవ్ లాదిముతని 



దతియాభ్యాా యే ద్యితయపాదః. 1255 

యు క్లిసహో రసు తె సవ హూ కారణ హణ రస సస తన డి. ౧౦. నన్నిహ కాంణధ ర్యా బహ్మాణ్బు 
వ్ వవాదెళాస్న ర, తేదిదమ యు_క్షం యస్తాడిహ హు పృథా సెఒవి సంభ 

థా 

౧9 ఆభ్వ్యాత కా అపెజ్జేం ఇడాస్పుఖదు ఖమోవారూ 3 బబ అనీగయ 

మానరాపొస్తాద్న ళ్ సామాన్య వూర సా ఏవ. ౧౨౩. సుఖదూంఖమోహ 

రూవం హాషచెతనం తత్స, 'ఛాన మేవ నాలం , తవదం వకాన మేవ 

హా చెతేనం భవతి జగదూపాదాొనమ్. ౧౪. వరిణామా డె ఇరింగారకి 

జు? 

దూ 

పాహి, శ్రే చ ఖలు ృుడ్యిశా ర ఠా మృక్సాకన పూర్వ కా ద్భష్లా. 

యాఖఫ్రగరు 0 

తః కారణం తచేవ స్వాతి , పతి ళం శావువనెతుం మునినా రచితం 

వె 

నై వాధిలషి తేసీస్థిర్ట ృష్టాంతా దేవ "కేవలా ౯ ద్భవతి, దృష్టాంతొ. 
నా ళా టెన్ యం లోక సులభో భవబివా సరవ వపు. ౧౬. యదవెతనం హీ 

(a 
కం. రం - లోక న చేతనే నానధిస్టితం కమపి కార్యం కచయద్ద ష్టం మృ దాది 

అయ్య జాం సృదాద యో వా రథా 

దయోా వా కులాలవావాో రై చః, అనధిన్టైకా ఘుటాదీకా రచయంతో 
Pa 

యా 

నభ — సి ory pa ఇ~ హోలి శ్ ఖా క్ గానా a జగతి నైవ దృళ్వ్సం ఆ.౧౮. మతనప్రగప ఎల 8హ మృద్దా ౮: దైైర్షి 

విరచికొ దృష్టాః, 7హస్రైసాదా దాస్టస్సుఖదుఃఖస్రా ప్రీివిఘుట నానలసాః, 
౧౯. జగ చేశవఖలమనవి క్ల దెవమనుషాస్థద్య సధిష్టితం భవతి. కర ఫల 

“టే 

భోగ యోగ్యం భూమ్య క్తేజోనిలా గాదిషర్యా పమ్. ౨౦. వ జ్ఞావన్శిళ్ళి 
ల్పిభి కాలో చయితుం కి రొ కు వమనసావీ, యదళ్కర్నం త చమేత్స ( 

తంత త్రీ మేతత్స? ధనము మ_౨౧. మృద్దృష్టాంలై నేవ హ్యూసు మేయం 
మూ3ప కారణం జగత్ము నే చాహ్నసంభ కార ౮ ప్రముశ్షై కొరత నియమ త 

కారణం కివువీ. ౨౨౨. కతన ర రేషనునుగ్మహీ ణి చతనద్భషాంతసం ల లై న 
జ్ గా భవతి, యసాతదచెతత 

© రా ట్రై శ్రుతయః కథ యంళి చతనాత్చ్బ 
గై 

క్యె. ౨౨౩. సర్యజ్ఞ కారణ బ్య తజ 
ay లో లో = ఛా, ల లేవఫలం సమంజనం భవతి యువి 
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చేత్స్రథాన మెతేత్స తం త్ర మే వాఖలం జగజ్జనయేతి . ౨5. స్థూల oc (| 

పలాస్స గతం తాః ప్రాసాదా దీకా కుతో హీ గ సృజంత్కి ఇతి రచనా 

నువవ డే సృృతిదృష్టమిదం న కారణం జగతః ౨౫. సుఖదుఃఖమాహ 
ఎవి డ్రై ee 

భా వనాన్భయరూపో య ఏవ నిర్లిహ్వః, పాతు _స్తసన్వాసిద్ధి నీడిం మూచ 

యతి చ శోబ్దవస సూత్ర స్థః ౨౬. వ న 

హి సుఖచదుఃఖ మోహరూవతయా, అన్యాయ ఇవో స్తీ లో శే యతళ్ళ్చ 

తేపాం వికుద్దభివోఒ_స్తీ, ౨? సుఖదుఃఖాదిక మఖిల పృతీయతే 

వాం కరత్వధేణ, క భాదయక్చ్ బావో అన తర కేన జగతి 

భాసంతే. ౨౮. శే ఖాదయో హీ భేదాస్సుఖాదికానాం నిమి_త్సభా వేన, భై 

దృహోయతః కథం స్యాదన్వయ బాతుస్స బాయముపవన్న 8. ౨౯, న 

తు భిన్న రూవయోరయమభిన్న భావో హి దృళ్య లే కాషపి, యశ్చా 

కశబ్దలఫ్యస్సూ త్రేసౌ వరిమితత్వ హేతురవీ. ౩0౦. సంసర్హ వూన్వకత్వ 
నాథ నా యోపదెస్ట్ర వహ కార్యే, జెళవరి చే చృదాత్యా భా గానీద్దో 

కా హోం యమాశకా వే, ౩౧. కాలవరిచే సృ దెఒస్మీక మాత్రా స్యాత్సిద్ధసా 

ధనం దోహ్మ యోఒయమవిద్యానుణయోం స్పంస కనడ నో రతి 

దోకో._యమ్ు ౨౨.వ మేదర వి సోఒయంన క కంచిదర్థం క వీ సాధయ 

త్వేనః, వ స్తువరిచ్చేదాత్త క మేతద్యది పరమితత్వమ రొ, క్ర కమ్. 33. సత్య 
రజ స్తమసామవి తుల్యం తదతో వ్యాసాననై కాంత _తస్తాదసాధ 

దక్షః పరిమిత తగా హాతు కవి. 3౪. లో ప్ై కార్య 

| ద వ్రృవర్హ్త ర్ యావత్, తావదచేతనఖ Mose 

ర్యుమత్ నాడుమేశకాంతః 3౫%, యత్ర చ విభాగ బుస్థస్పమావ, 

2a జగతి కార్వకారణయోక్కి తద చేతనం ప వ్రథానం కత్చూర్యః "మేవ స 
మవి కార్యమ్ ౨౬. ప్రతి సాం సదర్శ్తం మల్లన ని టీక దన 

స్సుల్బం, తేన చ సకలం కార్యం 'చేతనవూర్వకమితీవా కీం న 

స్వాత్. 3౭ 

అగ స ఇరు బీ సూ, వవృ ్తెళ్చ ౨ 

అ త్రానుపప త్తేరితి పదమనువృ త్తం పీ భవతి పూర్వస్తాత్ , లే 
వ తికసావిహ పవృ తైః పృదర్శితా భవతి, 3౮. ఆస్తామియం తు 

రా ర్ధ్పి యా పృవృంక్తిస్సా త్, సా సత్తరజ_స్థమసాం 
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భవతి హం గాంగిరూవ లైన కిల. 3౯. వనం కార్యాఖిముఖపృవృ 

తతా సతి తాంచ కథయంతి సాచ పవృ తిరిహ ఖలష్షచతన 

a “వీ ణు గ 
స్రైవ శేనలస్య భువి ఈం. దృష్టా నైవ మృదాడే శక్చెతస్సంయో 

es మంతేరా కాషపి, చెతనవురస్కృతస్య స ప్ సా ణు మృదాదే_న్ల సభా రథా 

చెళ్ళు. రం. తేస్తా శత్రదనువవ టోః 'ప్రశానమహ నైవ జగదుపాదొానం, 

నన్విహ 'జీతనయో గాదశోతనసష చ యణచా వ సృవృ తనా తె. రం 

సీజైవ సా వ్రథానె తదను పప శ్చ నేతి చ వం, యద్వవ్వ చత ష్ 

తి డో 

నెన్షి౯ మృచాదినే సా త్మ _అరువలక్థా, ౮౪౩3. భనతు తథావి చ 

సా . 'ఖల్వచేతనే భవతి చేతనాబేవు దహన్నప్రకాళరూపా క్రియా చ 

కాహాదిసం శ యావీ యథా. రర జ్యులనాథినైవ సాగ్గి_త్తశా వ సొ 

భవతి చేతనాధీన్యా లో కాయతికమలెవీ హి జీవచేవాస్ని చేతన తేన. 

౮౪౫. అనువుతమిహా రథశకట వభృతీనాం తు వృవర్తకత్వ్యం స్వాత్ , 
తస్తాద చేతనానాం వవ రకత చ J _ క్ క 

వమూయోపఫాధివ నేన త చేతదఖిలం సమంజసం తస్య, తసాత్స రాత 

నో౭ఒస్య ప్రవ_ర్హకత్యం య చేతదనవద్నమ్. ౫౦ 

సూ. పయోంబువచ్చె_క్లతాసి. ౩ 

నన్భత్రా చేతన యూ యూంబునో రపగతం త్ర యోర్థి క దృష్టా 

పద త్తిరళపా తథా ప, థానస్వు సాక థం న సాళి క్. ౫౧. వత్పవివృ 

థి ౦ కిల యథా సర్షతస్ప్వం ౦ద తె వరనరా లకి లో కానాముప 
క లి 

ఆ 

కృ యే యథా జలం వా తథా శ్రథానమపి. 2, మహ దాద్న్యా 

కారేణ సకావతో నైవ పరిణమేత నక్క, ప్రతి చేన్న యేన కథయతి 

చేతనసా వేత తాం హీ త తాపి. ౩. యూపి ఏలి మంత్రా "యోఒసొ 
దో గ ల 

మ్మ అవి నత్పచరాహణాం యన్హాతుః డ్రామా 

౫౮. తదుభయసాపెతమిదం వయః వపరిస్సంద తో my 
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జలం యచ్చ, తన్నిమ్న భూమ్మ వేశం సదా వరిన్సందతే న వేతరథా. 
౫౫. అత వ్రహా దృష్రోంతో౭.యం వవత.సమో నైవ తద్భహి ర్ఫూతః, 

స్ట ష్ D గ కంక rt | ణే © Aa 2 fe 
తబ్యాత్ప యోంబున చ్చేత్యను న్వు నీయ మేతదెహూ భవతి. ౫౬. 

సూ, వ్వతిలేకానవ॥ 
వ యా 

సత్త్వం రజ స్తమశ్చ త్ర ఇరా గుణా యది సమానభా వేన్న అవ 
రొజున డ్ ao బో ఇడ op మద లే ఇ . n అవమాన రా షా; వథాన మెతదితి వర్ల ్భిలే నె ౦ క్లూ న. తద తి థి 

ఎమి వ ల జ రెకిణ తదా వవ రకం న హి నివ రకం వా న్స్ తదఫావాదన వేతం 3 లాల ఎని —o | 

స్టిలళ్చానవేవ, త్యాత్. og 

చః ఆస్ క కా 0 క డా ల ఎస్ చ జ ల మ శ్ స న పయ ఆ త్స/వరృతె చ కథమ. ౫౮. గుణవై షమ్యుకృతో బయం 
సస్టై వా భవతి తస్య తడాఖా వే, తసాత్స / థానవాదః వ్రతారణాకి 
న యు_మూలస్బా సత్. గడా, 

నూ. అన్య తాభావాచ్చ న తృణాదివత్. ౫ 
- కి వ. తృణపల్ల వోద కాది త రాకృత్యా యథా నా పరిణమ చే, తద 

“థానమేతన హాదా దా(కారవరిణ క. . కొతి శంకా తథా మెతన్మ్నహదాద ర కార రిణతం న కుతః. ౬౦. ఇతి శం త్రీ 
న యుకాై యత_స్తృణాద్వవీ భ వన్న నిరపెక్షుం యది నిర చేక్షం 
హ్యూతకి రేణ వ . ౬౧. అన్ను న హా బ్యాతద్ధి రాకా రేణ రిణమెతే తదా. ౬౧. అ సత్క్ ధను కాయ కృ 
ణాదికం వేరతాం కుతో నెయాత్, యది చేదన్నతా,వీ య్దీభూ 

శ్ జ్జ త్రీ ర్త 
వా న 

నో "మ 5 ద 
యా త్త్పణాదిక 6 లోక, ౬౦, యచ్చ కు పాణ మెతద్యచ్చ బలీవక్ష 

చర్వితం వాపీ తదవీ టరాకృత్యా పరిణతి మేతాం హొ నోలశోత 
కుతేః ౬౩, మానుషసాధ్యం కించిద్భవతి చ దెవాదికృత్వవమవి కించిత్ , 
నచ నిర్నిమి_త్త మేత త్తస్తా తృదిదం పూ దవ తాకృత్యమ్. ౬లో, ముర్త్వా 
అవి వభూతం తీరం లబ్ధుం వభూతఘాసమిమాం, "థేనుం హీ చార 
యంత్యపీ త స్తాత్సక లం హా శుతనాయు_క్టమ్. £౫. 

శ 

సూ, అభ్యుపగమువ్యర్థాభావాల్. ౬, 

స్వాభావిక వ్రవృ త్తిర్న చాస్య భవలితి దర్శితం పూర్యం, అభ్యు 
పగ చ్భెమ వయం భవత; శష్టామివోనురు ధ్యైతామ్, ౬౬. స్వాభా 

పవృ త్తిం తథాపి దోహోనువజ్య లే సోయం, స్వాభావికీ వవృ్తి 
శావేవ తే పీ కించిదితి. ౬౭. యద్యు చేత తబేయం యథై న 

'హశకార్కీ వవం నావేకేత వ యోజనమవీతి దోవ 



లో 
an పయత సా ప తీజ్ఞా నో చ పన్న. లర వళ ల్ విఫలా 

తదుభయం వావి, నైవ వయో 

జనం స్వాద్యత ఇహ వురుహో హా నిమ్మలో భవతి. ౭౧. విషయకృత 

సుఖవి ఇషా ధా నేనై చాస్య భోగ ఇవా వాచ్వు, అభథ్యానమంత రణ 

లీ 

హన చన హీ ప్రరుమే భవేదయం భోగ. ౭9. అ థఛ్యానోఒయం 

సాంతై ఏ కలె వాభ్యపగమ్య తే హా కు తాపి తస్తాదిహ భో గాన్టా 
sy a 

ఇ రూ వవత్తిరితి నైన శోక కృతే వ వక్తుమ్. ౭౩, తస్యా నోగార్థత్యేర్య 
బాప తరత శే ం స్తా సాస్టదపవర్ధా రాక్టాయమువీ పతి న చహా 

సంభవతి. కం. ఆవవపొ౭ యం ప్రంన ఎ పత్తానస్థానలతణొ నానర్షః, 
సోయం హీ తత్పంవ వృ తైః ప్రాగవీ నీదు వ యోజనం న భవేత్. ౭౫%, De ట్ట (GG PP ౮ ల అపవర్తారాత్ట వా 3 భ్రాద్వుపలక్లి లట సువవన్నా స్యాత్, ఉభ యార్భ తౌ 

యదా స్వ్రాదవి మోతే ౬ యం a తత, దురాంరః. ౭౬. యసాదనం 
తతా స్వాద్భో క్ష కూ ఇనాం స ఛానమాకతా ణాం, ద "త్పుక్సనిరన 

యాసు మన రతే లోకః 2౭. ప్రరుషన స్వ ము 

ప్రవర్తతే తద్వచేతదన్య కం, ఇత్యాత్సుక వని రాస, యోజనార్థా 
వృ_త్రిరిత్వవి న. ౭౮. ఇచ్చారకేదక హా సత్కుక్యం త్స్థ్ చేతన 

ఫ్రైఫ్రైవు నా చేతనస్య తోశే క చది దృష్టం కచేకదాత్సుక్యకీ. 2౯, 

యది చేతనదృక్ళ శ్లేర్వెయ పభ యాద్భ వెత్స్రవృ త్రి తికియం, దృక్చ_శే 

వి యోగాత్న్య థానగత స్వా _కృవిష భేదాత్ . ౮౦. పుకువస్వ బాబి 

మోత: ప్రథానవాదే హీ భవతి దుర్యారః, తస్థాత్స) ధాన వాదో న 
కథం చిదక్హా ఘటయితుం శకః. ౮౧. 

ల 

లా 

రం క్ర రుజో దృక్చ_క్సిస ంయుతో గంతుం 
8) Wo 

వ్ర _క్రివిపానః వంగుః పురుషం దృష న్స్వచ్వతం చాంధ్రమ్. ౮౨. 
వ ——0 ( 

గతిక క్రసచివమువరం వా గాధంషవాాంణ తం నషయలత్కె ఏవ 
వొ లె | త్ 

మయ స్మా_ంతో శా వ్ర ఎ్రి_స్రర బాలొ 'సయః 
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దయం ప్రురుహో=_వి సవ _ర్హయిషష్టితి ష వరం ప ఛానమిదం, ఇతి దృబూం 
నూ ఈల 

తాలం బాత్పున రాళ రకా సముశ్ధ ఆ" నయమ్. ౮౪. సాతు న యు కా 

యస్తాద్ధ్భృష్టాంతో ఒయం ఘా సహనము వహ భవత _వాగాద షః 

రసావేంధ మధిష్టాయ తన్ని యాజయతి, ౮౫. తః చి? 

పురుష ఉదానీన ఇహా చ నిర్దస్ట్రట నోఒఇయం నిశా ర్య్యావొరః కథః 

వవ రయితుమర_ 5. ౮౬ ఏవంపిభస్ష ల 
She హా లి 
క్య-చిద్ద్రువ్లం, యది చ ప్రవ్పశత్వాం తథ్రావి 

సాంఖై స్ట ఇ. ౮౭. పురుషసో దాని Ro : 

సస్య, మద చాయస్కా_ంత అవ పవన ర యత్స భానమా త్తే ల. ౮౮. 

పురుష ఉదానినో2వి పథాన మొత తదా భవె నం, సన్ని ధిసాత త్యన 

సృవృ _త్రసాతత్వమ ప్ర, వ తకారమ్. ౮౯. పరిమాస్ట్రనాద్యువ వత హ్యూనిత్య 

సన్నిథి3 వ సావయస్మా_ం౦తకి తస్తాద్ద ద్ర ్రబ్రాంత నా విషమోా న వక్ఫితీ 

నివ వ యార్థన్నా ఏత. ౯౦, వురువడ దానీ వోసావవేతనం కూ 

మిహ చ తరారాక, సంబంధయి తా చానష్టి సతయ ఇహ నో వలభ్య తే 

కార్వఎ. జాం. ఇహా యోగ్య తానిమి శ్రస్నేంచుథో యుది తయోర్చ పె 

లేరు చయూగ్వ తాను చ్చేదాత్స “పృ క్యైనుచ్చి శ త్రిరపరిహాచై పవ ౯. 

వూర సదర్థాఖ”వా 5 ద్రోహోా యం ఈ తుల్య న ఏవ చెవోవి, చేతన కారణ క. 

సోయం దుః వదం న విదఖథాతి. ౯౨౩. సర్వై పరమాత్మిని వూాాయా 

|| జ లో వ చా mo మూలం ప్రవర ర్హక తం స్యాత్ , ర" స్వం యదిదం న్నతోఒన్య సిద్దం 

న సాధనాయ త్తమ్. ౯౮. 

be 

నూ, అంగిత్యానుపవశ్తె శ్చ. లా. 

యడి స స_త్త(రజ_స్థ నవుసాం సమతా న గుణ వ థానఖావ న్నా పత తి 

సేయం నామ్యావన్ధా ప్ర ప ఛానమితే వర్ష యంతి ఖలు సాంఖ్యాః. డా 

గా నిత్యా భవతి యదా నేవ సృర్ల వా °-ర్రా సాత్, సరో 

హాచాదీనాం గంఠా వె వైనమ్యు వి పా భవతి నేతర ఛా, ౯౬, నాటస్థానాం 

థై - తేపానుంగాంగి భొ వసంప ట్ర, అం క్వానువవ వ శ్రేరయు' ర్రవవ 

వాదోఒయమ్. ౯౭. యది నై పే కూటస్టా ను న నిత్యా 

ne) దురాషర_స్హ సవ వత యతో నియంతా న చేసా 



ద్యిలియాభ్యాయే ద్వితీయ పాద, 1261 

సూ. అన్యథానుమితౌ చ జ్ఞశ_కివియోగాతి. న్, 

అనుమోాయలె తథేదం దోషోనయథా ప వృథానవాదే స్వాత్, 

ఏతే సర్త్వదిగుణా చైషమ్యోపగమయోగ తా నస. ౯౯. గుణసమ 

తాయావమువన హా రచనానువప  తిదోవళ ంకేహ, సమత పన్నా అధి 

త కార్భవ శన చ భజంతి వైషన్యుమ్. ౧౨౦. కిద దక్టం యథా యా 

స్వా త్తథా స భివో హీ కల్వ కలె కేపూంర, చలమివా గుణన్భ్ళం్తే కేమి తి 

హ్యృభుప "తి కాకిలా వతి చేత్. ౧౦౧. వవమవీ దూర్ని వారో 

రచనానుపప  రూవదోవసా లే, యసాజశ క్షవిధురం త గుణము 
- బ్బా — UU 

చేతనమిదం ప్రథానం స్యాత్. ౧౦౨. యది చ జ్ఞశ్ కి యుక్తం భసె 
ay ఇానం తెదా నిన_త్తం స్యాత్, సళ వాదితెష్టమథ స్యా చ్చెతన 

కారణసమర్పణం తేన. ౧౦౩. చెతనమేకం జగక జన్మస్థిత్టంతె కారణం 
న 

బవా, ఇతి పతన కారణతా వావ స్బొ వన్న ప ఛాన వాదోయమ్ ౧౦౮. 
మల్లో సూ, వివ, తిషెధాన్చాసమంజనమ్. ధి వ 

లా అ రా = య _ రా “| బల వా 
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గతం హా పారి రిమాండ ల్యం, ప్రితె కిల _కాణాదన రువై సమ్యం భవతి 

తద్వద త్ర తావి. ౧౫౮. చేతన కారణ నా దేవ్యు పవ వన్నం భవతి నకలమే 

పెద, కారణసమా శ్రి తం కిల చైతన్యం జగతి నానువ్తైత. ౧౫౯. 

_సీత్యల కణోః సో కారణధరోనువ ర్త కార్య, 9 వతి కిల నామా 

పతౌ తేదెదం కథమ శ్రే, దూషణం భవతి. ౧౬౦. అథ తత్ర యు క్ష 
మేతత్పరిమాేన చ ోవిరోధినా కాంతం, దృ ణు కాదిశాస కర్గజాతం 
తేనాజనకం కం.హీ పారిమాండల్యమ్. ౧౬౧. వేతనశకారణవవేు జగ 
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దేతచ్చేశనావికుశేన, నె వాకాంతం దృష్టం తేన కుతో నార ఖేత 
డు ర్న wy) ర 

మైతన్యమ్. ౧౬౨. కార్యే చైళన్యాంతరమితి శంకా దుర్భ రెయమితి 

చెన్న, కారణగతమవి వైతన్న యథారభ లే హీ పారిమాండల్యమ్. 

౧౬౩. తద్వ వై తన్యమవీత్యయమంశ్ భవతి తుల్య ఉభయ త్ర న 
హా సరాగ్గంశె సామ్యుం దృషప్రాంత క్యాప్ దృళ్య తే లోచే. ౧౬౪౮. కిం 

చ విరోథా క్రాంతం కార్యం వరిమూణజన నత; వవ్చొత్ , చ్రాక్సరిమా 

శకారం భాత్సరిమండలతారభత తన్న కుతః. ౧౬౫. వరిమాణాంతర' 
జననే వరిమండల లెయమన్య థానీద్ధా, యస్తాత్సరిమా ణాంతరముప 
దెహ్టం వ్యాన్య-ాతుకం మునీనా. ౧౬౬. కారణబ హుత్యమవి వా 

తథైవ కారణమహత్వ్యమపి వా స్యాత్ , పృచయవి శేహోఒవ్యథ వాకార్య 

మహృత్యెక సాధనం నాన్వత్ . ౧౬౭. త్రి తయాయ త్తం చ మహ _త్తద్వివ 

వై సం గా అ గ క్ి ష్ వారి ఎ న వ్య శ రతం హ్యాణుతేషమి హా భవతి, దీక్ష త( చా స్వల్వే తత్సహాచరి లే తథా 
విధాభవతః. ౧౬౮. తతి యత్చూూ త్రితమేకత్క.ణాదమునినా చ తదపి 

నిర్హాలం, కారణబహుతాడా వా పరమాణుగతే చ పారిమాండ ల్యే. 
౧౬౯. కారణగుణతాసామ్వే మహ_త్త ాతుగ్పహుత్య మే వేతి, విని 

గమనాయాం బీజం వర్లయితుం నేహ ళకతె కిమపి ౧౭౦. ద్రవ్య 
గుణాంతర యో య దాష్టారంభ: కారణస్థగుణజా లె, స్వాశ్హాయనసమ 

వాయె న తు గుణాంతేరారంభ కత్యమవిశిష్టమ్. ౧౭౧. తేసాత్స ( 
రి Fe గా క్! కే చ వ తత్త వాచ్యూ నారంభకతా హా పారిమాండ ల్యే, తద చ్చెతేన 

తాయా అవీతి నై వేహ దోషశంశకా స్వాత్ . ౧౭౨. శారణసమవేతో 
యో విశేషగుణ ఏవ కార్యజా తే హా స్యృసజాతయగుణాంతవమాపా 

దయలీతి వనాయమేకాంతః ౧౭౩. చిత్రవటరూవకారణతంతుగ లె శంక 

వీలకీశాడా, స్వసజాతీయార్హక తాభం గావ్య ి ఫిణార. వవ దుర్యారః. 
౧౭౪౮, సంయోగాదపి లోకే కావనవ దవం౦ విలతణం ద సం, వవ న లటి W [ 

7 

థతాన్యెవ హీ విలవ,ణారం భే. ౧౭౫. తసావ్చో 
( న్ు 

౦ జగతో జన్ఫాదికారణం నాన్యత్, తత్ర, చ కణాదదర్నిత 
గావిరోధః వదం న విదథాలతి. ౧౭౬. నన్వ్ళ్వ ౮' నధిప్టృత 

టల డ్ ge వాగే MEME రై [ ర్త అలో భారి మిడం ప ఛానం న కారణం జగత్క్య అప స్రదియు_ శ్రీజా లై; రు 

నవాదో హీ నిరనిత; వూర్వమి. ౧౭౭. ఇహ చ వరమాణువాబేన 
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— ఓ ల అరక a ఇట్టి ల తథా దోపావకాశ లెశ్ ౬ స్రీ యస్తాదశ నహాయా అణవా ఒత్ర భవంతి 

జగదుపాదానమ్. ౧౭౮. ఇతి ఖలు పరమాణూనాం కారణ తావత్ 

మఖిలమున్తూల్బ, కౌణాదానాం సమయం నిరసితుమధికరణ మేత దావా 
ది 

మునిః. ౧౭౯, 

ద్ర Me 1) 

le 0 ఉగ న > (3 సహ్యాణు కారఠణవాదః పృవంచిత శై ఎనమత్త కాణాదై 1 

లో శే వటాది కార్యం పావయవం నకల మేవ యద్ద ప్లమ్ ౧౮౦ 
అ 

న్య్వాద్వదెిదం మీతిజలతేబోనిలాఖ్యమఖలమవి. ౧౮౧. స్య్వానుగనై శ్చానే 

జే_రారబ్దం హ్యావయ నై స్పసం యో గై ఏ అవయవ్య వయవ భావస్సోయం 

యస్తాన్నివ_ర్తలె న ఖలు, ౧౮౨. అవక కావధిభూతః పర మూణుస్సచ 

చతుర్విథో భవతి, సకలమపి కార్భజాతం హ్యాద్యం తవ దేవ దృశ్ళతే 
లోకే. ౧౮౩. కారణవిధురం చెతత్కార్యం న కావి, దృళ్వలే 
జగత్, అత ఇహ జగతః  కారణవుణవో పాతి ప్రదర్శితం మునినా, 

౧౮౪. లేషూమవక రావధిభూ తానాం న వరతో విభాగ స్బా న్్ = 

అణంతో హీ విఫానో భూమ్య్యాదినాం వినళ్య తాం భవతి ౧౮౫, 

నైవ విభా గావస్ధా సప్రళ యస్పక లభూతవర్షస్య, తత ఇహ సృహ 
రం ఖే వాయుప రాణువ్వుచ్చష్ట్రసా వతుమ్. ౧౮౬ కరొత్పన్నవణుం 

తం సాాశయమణ్యంత రణ 'యోజయళతల్కి భవతి తతో ద్య ణు కాది 
క్ర మణ వాయు; వ్రజాయలె స్థూలః. ౧౮౭. ఏవమయమున్ని రాహః 
పృథివీ చ శ రరమిం ద్రియం సకలం, భవతి హి వరమాణుభ్య స్త ద్రూ, 
వాద్య ణక రూవమపి చై వమ్. ౧౮౮. తంతువటన్యాయే నేత్సభి 

మన్వం తే హీ లేచ కాణాదాం తత్సతుం నిరసితుమిహ తచేతదఖిథ్సి 
యే హి సూ త్రకృతా. ౧౮౯. తత్ర విభాగడశాయాం పరవూణూ 
నాం హీ కరసాపెతుః, సంయోగ స్స్యాల్లో కే కర్త వతాం దృళ్వ ల హూ 
సంయోాగః.౧౯౦.కర్ళ చ కార్యం యస్తా త్తేస్ఫ నిమి త్రం హి కిమవీ వ క్ట 
వ్యం, యది చ నిమి త్తం న స్యాత్సరమాణుషు కర్త చాద్యమవి న న్స్చి 
త్. ౧౯౧.యతో్న్నీ వావ్యభిఘాతో నిమి_తృముపగమ్యు తే యశాద్భష్టం, 
త న్యేహానుపలంభాత్సరమాణుషు నోవవద్యతే కర్మ. ౧౯౨. తస్యాం 

సంయోగ కృతసవోయై న్బా్య్యానుగ లైరపయవై _స్పదారజ్ధం, తసాగిమూా 
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చావజ్ఞాయాం చేహూవియోగా త్క_థంభ వేద్యత్న దేహవ్ర ప లొట్టి. లేఒన్నీ క్ 

మనని! యదా చాత్ర నా మనో యోగః.౧౯౨. ఆత్త గు గయత్నో ౬సొ 

జాయుత తదా న చాన్యథా భవతి, అభిఖా తాద్యబిదృష్టంవ, వ త్ ఖా్లై 

తం నిమి త్తమిహ భవతి,౧౯ర. సర్షో తరకాలం స్యా పతర నిమి తం తదే 

రేదఖిలనుప్, ఆధ యద్యద్భస్థ్ట మేన హా నిమి _త్తమావ్యస్య కర్మణ 

ప్రా” మె . ౧౯౫. ఆత్తని సమ వెతం న్వానదృష్టమథ వాణుమా ర్ర్ తసమ 

వతం, వదముభయథావి నాణుషు కక్తనిమి త్త తం హా శుతనం యసత్. 

౧౯౬, యర గానరిస్టతమ కోతనం తత్కిథం వ్రవ్వ్నర్త రయతి, “ఆత్తా 

తదనస్థాయామచెత జాత చేతన లైన, ౧౯౭. ఆభ్యుప తమేతట్టిల్వ 

చృష్టముస్యత వూ శో సవమవాయి, లేనానంబం చే క థమణుషు భ్ వ 

తర ణ్ నిమి త్తం కక్. ౧౯౮. యది చాదృష్ట్రవ తా కీల సంబంథో యం 

కూ కోక మూలం స్వాత్. సంబంధసతత భా వాత్స్ప'? వు త్తిసాతత్వమపరి 

పోల్యం ౦ స్యాత్. ౧౯౯. తేస్తాత్క_ర నిమి త్తం నియతరీ నె నై వోవలభ్య తె 

యసైక్, కర నిబంధన వపా | కలో సంయోాగో నాణుషూవజాయేత, 

౨౨౦, సంయోగ స్యాజననే సర్షో వా తన్నిబంధనళ్చ కథం, అణ్యంతే 

రణ  చాణోొ సృంయోగస్సా్యాద్య దై కదేశెన. ౨౦౧. సావయవ తొ 

పత హ్యనిత్యతా తెషు దుర్చిబాంరవ్క నర స్వం సేన యదా స్యాత్స) 

థిమానుప వ_ల్తరవరివో*ర్వెవ. ౨౦౫౨. కల్పితడేశే ఎన స చుత్సం యోగః 

కథను కల్సితో భవతి, తనాస్టివీ కల్పిత ల్వె ద్వ ణు కా దెర్యా నెస్ 

కార్వస్వు. ౨౦౨, నం రనాగోఒ సావణొ సగ్భ వేదసమవాయి కారణం మా 

కథం, సన్హాదావణుషం య థాసం యోాగ్యాం న సంభ వ వెత్క_ర. ౨౦౮, 

ఫ యావస రే కర్యవి భా గార్థ మనువవన్నం హీ, కర నిమిక్రా 

భావో యోఒసా తత్రాపి తుల్యవవ స్యాత్ . ౨౦౫. యఇచ్చాదృష్టం 

తదకి చ ఖో గారం ఫైవ్ భవతి విల లయాళ్ళం, తస్తాదణు కారణతాసమ 

దనం 'నెవా భవలీ యు_క్తతముమ్. ౨౦౬. 

స సూ. సమవాయాభ్యువగమాచ్చ సామ్యూదనవ వస్థితేః. ౧౩. 

అణోస్సమవై వె తెదం ద్వ ఇణంక నుణుఫ్య్వాం హా ఫైన స్న మత్వంతం, 

సనమవాయలవ శేన హీ రంబంకికీతి కణభుగభిమూనః. ౨౦౭. ద్య ప్రి 

క ముణు ఖస్వెం ఖన్నం సమవాయవమవేతలతే హి సంబంధం, స్వావన్థి 
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తయే చాణో(స్సమవా యో౭_ పి చ తథైవ కిం న స్వాత్ ౨౦౮, ద వణ 

కన్యైవాస్వాపీ హీ సమవాయస్యావి భదసా మేన, యది సనువా 

యో స్వేనం సంబంథాంత రమేశ్ తే తరి, ౨౦౯. త త్చంబంధోఒ 

వ్ర్వం సంబర్గిథాంతరవుసేకు తే నకుతః, ఏవం సత్యెసవ స్థా తేదత్ర, 
5 త పీ భవతి దుర్యానా. ౨౧౦. సమవాయస్పంబంధస్పంబం ఛాంత ర 

వేష త న యది, సంయోగ శ్చ తథైవ హీ నావేతుతావరం హీ 

మవాయమ్. ౨౧౧. నసంఠారాగో హీ గుణత్యాత్సంబంధమ వేవ్ తే న 
మవాయక, ఇతి చ మనో రథమాత్ర,ం తుల్యవు వేమానిమి_త్తముభ 
యత్ర. ౨౧౨. తస్తాదనవస్ధె యం సమ వాయాభ్యుపగ మే కా దురా్య్య ళా, 

సత్యామనవస్థాయా మె కాన్ ధ్ధా వసిద్దమివా సకలము. ౨౧౩. ద్య ్సాణుక 
గ వాం డా వూ, గగన్ ఈ జ 3 మణు భారం దాక భం థై వ త్పద్వెత చా పమాణత్య్వాత్ , అణు క" 

రణతావాద_స్తసాదయమసువవన్న ఏ వెవా, ౨౧౮౪. ఆశీ 

సూ. నిత్యమెవ చ భావాత్. ౧౪. 

ఆణవః ప్రవృ_త్రిఖభావా నివృ_ల్తిభావాః కముభయథా ఫా వాక, 

అనుభయభఖావా వా స్యురై న్నన చతుర్జ'పవద్య తే చవాయమ్. ౨౧౫ 
నిత్యవ్రవృ_త్తిభా వాత్సళ యూ భావః డప్రనృృ_క్లభాన తె, నిర్వ సిన 

ర్మావాళ్సన్తాభావో నివృ_త్జిభావ రే, ౨౧౬, ఉభయస్వభావ తెయం 
లతో నైవోవవద్య ల కావి, అనుభ య ఫావ త్వేవి వవృ త్తిఖ "పె 

నివృ త్తిఫాపవా. ౨౧౭. అంగ కియమా ణేవి హీ నిమి త్రవశత_స్పశావి 
న అల క. మం న మ్య 

థా్యాత, ౨౧౮. నిత్యం ప్రవృ_త్రైరవ స్యాద థతస్యాస్వతం త్రి, 
"తొయాం స్యాత్, నిత్యా నృ త్తి రెవ న్యాదిత్ దదూపషణవమళ క్వ 

పరిహారమ్. ౨౧౯. 

నూ. రూపాధిమతాచ్చ వివర్యయో దర్శనాత్. ౧౫ 

రూపాడిముచ్చ సకలం పటాడిద్భష్టం హా జగతి సావయవం; 

స్టూలమనిత్యం చ తథా స్వకారణావేతయా హి తద్దృస్ట్రమ్. ౨౨౦. 
తంతూన వేవమ్య్యచా మం వట స్తథా తంతనో నిజావయవాకా ఇతి 

ఖలు సకలం దృష్టం తథైవ పరమాణవోపి కీం న స్యుః. ౨౨౧. రూపా 
దినము త్త్వ హేతు; పరమాణున్యుపి యతో విశిర్టస్సా పిత, వరమా 

ల్ 4 

Ch 

es 

ల్ 

శ 
© 



ద్వతీయాభ్యా యే ద్వితీయ పాదః, 1269 

ణూనాం పా తదా నిత ర ర్వనిసంక్టియః 

బాదిన _స్రవ వవమాణూనావునిత్న తానుచి తా కసమీణు వంవోటయ న 

కథంచిచపహూ సుటయితుం ఛక్ష్వః. ౨౨౨౩. సద కారణవన్ని త్యం తతి 

యన్నిత్యత్వ కారణం కథితం, తదవిచ వరమాణా నాం నారణవత్యాన్ని 

దళాల TER రాష జ 
౨౨౫. తస్తావణన్” నిక Ss ప్రత సి వునన న 

యని డ్ కసీ నన్న సహ వైనిత్యెమిత నజ్ సమూాసోయ ౨౦౬. న పొ ఖు 
బీ 

+ ౧ న న్ చమ ర ల యావ తీత హొ సత్యం న తొవలే ల వాణంనిత్రేష్ణ త సద్ది, నిత్యం బ హ్వోలంబె స్ట 

చేహ సమానోఒవీ నోృాయముపవ పపన్నః ౨౨ ౭.ని నిత త్వ కారణమహాయద 

నిద్యెల్ శ ల తృతయమిహా పథతంి సా చానిద్యాహా యదా వత్య య్ 

చేపా కావణా.గ వాణమ్ ౨౨౮. దర్వాణు ౯ ష్రనిత్ర్యు తెలి స్వాదిహ 
Uy బి 

దూషణమకళ్ క్వపరివోరం, యది చ నిశి మ్యెఆసమ ప వెత ద బ్ర వ్యాత్మే ్ట త్వ 

యోగేన. ౨౨౯. వూ రెషణెవ గతార్ణం తవా పునర క కం నిరర్ణకం 

తతా 99 , వూరు త "ఫహీూతేం స్యాత్యా_రణన శే న దూషణం తేదివా, 

9530. కారణనా కాత్కారణవి ఫి ఖాగతి సస్య నాశక్రనె సహ యో౭యము 

భావోఒవిద్యా సై వాణూనాం హీ నిర్యకాగముమ్, ౨౨౧. ఇత్ న 

వినళ్వద్వ స్తు వ్యాఖ్యా మేవ హూ యదా న స్వత, భవతి తదయమ 

విద్యాపు మాణూనాం ప్ నిత్య కానమఃమ్ Pan సంయోగ సచివ 

మేవానేకమివహారంభకం యది ద్రవ్యం భవతి తేదైవం హీ యదా 

సామాన్నవుపా సభిడమిహా జనకమ్. ౨౩౩, సవి శె హోవస్టాంతర వ 
బి 

స్య కం యచా వలి మనన వంయుకవానస్థాిల 

తన్యాతనావయి వానామనమయననో 2వ హా విళజ్యమానానామ్, 93%. 

యత్ర చ వరో విభాగో న భవతి ఖలు త చతుర థా హ్యణవః, 

రూవాడిమంతి వలే నకం పా భూతానామ్, ౨౩౬. ప్రతి 

వై 'సేషికవతమి భవతి నిం Iw వాయం, రూ పాదివు త్త 

యో గాదణుత్వనిత్యత్వవై ప 

ప ఈ 

ద్రబైే 
రిల సన. ౨ 
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సూ ఉభయథా చ దోషాత్. ౧౬. 

గంధరసరూపసహీతస్స ర్యాన్ధూ ౬ అయ వమువనిరిహా దృష్టా, రస 

రూవస్సర్శగుణా సూతా ఆప స్పర్శ వ తెజోవి. ౨౩౮. రూవస్పప్నృగుణం 

తతూూత్వు తుతరం - భవతి వాయువేవ తథా, స్పర్శగుణాస్నూకత్స త మా 

భూ సేతాని సంత చతర, ౨ ౨౩౯. ఉపచితగుణభేదెన హీ తర 

తవుఖా వేన జగతలత సం, ఉవచితగుణాదిఖేదా తరతముఖభావొఒయమ 
ణుషు కల్పేత. _ ౨౦. ఉప చిత గుణతాయాం సనాస్టి్త తెపాం వ. 

చ యోా౭._ప దూరా రక్కి మనో ర్లు సచరుంహ్యా యూ నామనణు ఆ వ త్ర 
me) న “Uy 

జా హాల _2 చి ర మ న్ని న నా తే వై న జర చో ౪ 
నలై సాతి, కార్యక నక వృష్టం త హా 
ల న నూ డాం లో ma రా క న్ు yn సర్వత ౨6౨. ము ద్వ్టికెద్ది పభ యాన్నొ పచితొదకి గుణ (మిహ న 

Pm జం ౩ హాకా చచ గంగా A చ స SE 2 స్వాం శ సల చకె కిగుణాళ్చతుర్లు గా ధ్వని సర ఎవ స్యుః. ౨౮౩ 

బు <A అడ వ అక్ సూ అవం గృహోబ్బూ త్యంత మన DEN రాల 

క్ 

పట పదార్థా పరస్పరం భిన్నాకా అభిథాయ పునరి యావ తిరదమ 

పరం కెల్పయంతి కాణాదాః. ౨ర౬. గుణక ర్థాదీనాం రెం దృవ్యా సీన్ల 

త్వమితి తు కథయంతి తచ్చాయు క్షం సూతే యది భిన్నా న హి 
వంస్పరాథీనాః. ౨౮౭. న హి శళ కాశథపలాశొ ఫిన్నా స్పంతః వరన్పరా 

ధీనాక్కి దృవ్యగుణాదీనామిహ భిన్న త్వం వాన యుజ్య తే యస్తాత్ 

౨౦౮. తొదాత తృ్టమేవ తెపూం వరస్పరం హీ వ్రతయలె లో క్క ద్రవ్య 

గుకాదినాం న హ్య్శ్వద్వివ వయోరివా న్స్ ఇదవముతిః. ౨౮౯. న నన్విహ 

చయున్రా /హాష్టం రూవం స్పర్శ స్ష స (గింది ది (యగాహ్యాఖఉఛయ గ్రా గా పహ్యళ్చు 

ఘటః కథమిహ తౌాజాత ఇ తే మేత 'యూరితి చేతి. ౨౫౦. సతెర్టపి 

శాదాక్యే కల భఇదమతిర్భాహారి రూపసా సమా 38 పువమాస్తి లో ఇ 

కతా చ పుత్రే _స్ట్మథెవ జామాతా. ౨౫౧. కతురస్నా స్ట్లక్ అ్రత్యపి 
అలా అంట అవు వ రా ౫ దో వి ఖేదమతిభా గ్య కై వభ వతి త థా,గ్రాహక భఖ దా పయ భఇదమతిస్స్యాత్స్వ 
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భూవసా వెఠశుమ్. ౨౫౨. తావా తం చతు పభ యం వ్యాథేదప కే మ బి 

ధకం నభ వేతి ,తేస్తాద్ధ న్యాగుణానాం దృ వ్యాథీనత్యమ2 చ భిన్న శమ 

౨% 2, నావి ప్రమాణగవ మ్యం నన ప్ల యుకె హ్. క సాధనం భనతి, 

GA క్ు 

£0 

నను గుణక శాదినాం దవా వ్యాథీనత్యము త్ర, త యు రం ఘా ౨౫౮. దువ్వి 

గుణ తు విఫిన్నా కథాపీ తోవయతనిద్దదాపా యత్, ద్ర 

థినత్వం తద్దుణాది కానాం సుయు_క్ర్రమెన | సాత్. ౨౫%. శకకుశ కా 

హాషినాం నాయుతనిస్థత్వమ సీ కుుతావి, లేన 
a) 

న 
చ కంలో 

ధీనలెత చెసె న్మైనమ "Ge అప్ప కాళ తళం వాహ్వూువృథ క్కా లతను 

ల 

వ్యా 

భతి 38 అపృథ నత్తం పొ ద్రవ్వుగుణానాం కెథంచిదవి న 

స్వాత్ , రూపాదిి వట శః పటసు తంతువ 

అప్పృథ క్కా_ ఒకరం చే 

పథ్చాదుూత్సడ తే ష్ పంది ఖా కథ మిీదృళ యో_స్పత్చా సద 

i సుతే సీద్దత ను రాక యోరవపి తా శ వృథ క్కాలత్ మయుత సెద్ధత్వం, ఇనువిబాళా పె తక స్ప వచు చ్చె 

దమయుతనిద్ధ మ్ ౨౨౬౦. యచ్చాప్ఫథ గాక త్యం త క్వ పభ్యుపగ 

నువికద్ధ మేహ స్యాత్, న హ్యావయవసం యో గా దేన చ కా కార్యం వ్ర కుజొ 

యతి లోకే ౨౬౧ సంయోగమంశ రా యద్దధిహావమక ర కాది ద్య తే 

లోశే, తసాదణు వాదోయం ్రైయస్కా మైవ "వ తవణీయ సా వ త్. 

౨౬౨, వె కేపి, కబుసవుయే కిల చేవోయం చాళుతరవినాతీ సక్ 

పసరిమాణాంతరజననా తమర్గనె నాళికం హొ కథయంతి. ౨౬౩౨ తత్సతు 
వా జ PE ర గ 

నికసనాంతె సకలో వైనాశివోఒవి బుస్థస్థప ఇతి ఖలు తేత్సత ఒయం 
నిరస్వతే సపది సూత్ర కారేణ. ౨౬౮. 

D జ్ 

=! 
ల 

యు ప దా Wn దయ 5 ల | 
తత్ర లో స్వ! కచిత్చ రా are కశ్రయంతి. ౨౬, కథ 

యంత శెచిద తు విజానా నత౦ంమాా వన కేల, ర హు వన 
UU డా లాలి సా సే లా రా 

యంతి హూ యదిదం సకలం చ కరోన్యమేపేలి, ౨౨౬౬. యే సరాష్ట్ట గ సిత 

వరా బాహ్వ్యాం భూతం చ భౌతికం లెపి, చి చిత్తం చై త్తం చాంతవః 
శ జామి య 

భ్యపగచ్చంతి తాన్ని కాచే. ౨౬౭. 
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నూ. * సముడాయడఉభయాహితుశేసి తదా ప్తిః 

పృ థివీజల తేజో నిల చతుష్టయం భూతమితి తు కథయంతి, 

భాతికమిహ  రూపాదికమవి చతుః పృముఖమిం ద్రియం చె, ౨౬౮ 

భూతం భాతికమేతత్స్చక లం హ్యాణవేోఒ త సంనాతా వవ చిత్తం 

— 7 | కొం కుడా వ - _ జ చె త్తం చ తథారూపం జ్ఞాన వేదనే చైవమ్. ౨౬౯. సంజ్ఞ్ఞూస్సం స్కా 

రాఖాః వంచ స్కంథాశ్ళ్చ నంహతా ఏవ త ప్కదమనుపపన్నం 

యచ్యోభయౌాహాతుకశళ్చ  సముదాయః. ౨౭౦. అణు హాతుకళ్ళ్చ 

యా౭సౌ యశ్చ స్కంగా క హేతుకో వాపి అంగీకృలెఒపి తసిక్రా 
అ ల . || బల వ్ 

సముదాయ పార ల్రే, దుర్వారా. ౨౭౧. యన్థాదణనస్ప్క-ం థా ఆశే 

తనా ఏవ కేవలం తే సుక యది సంహాొంతా భో కా కశ్పిచ్చుతన వహ 

పపన్న స్పా వత్ . ౨౭౨. భవతి తదా సంఘాతస్పచేతనస్తనన చాన్స్ 

సంహంత్యా, తస్తాదుభయవిథో౭_సౌ సంఘాతో నోపవద్వ తే 'మళూ2 

యమ్. ౨౭౩. 

నూ. ఇతరేతర వత్యయత్వాదితి చెన్నోతృి 

మాత్రనిమిత్తత్వాత. ౧౯, 
నం అ= 

బ్రహ సాగతీయసమయే యా చావిద్యాథ యళ్చ సంస్కారః, 

విజ్ఞానం నాము తథారూవం యదిదం వడాయతనమనసీ చ. ౨౭౯. 

స్పరొ్శ్నిఒపీ వేదనెయం తృష్టోపా దానసంజ్ఞి శే చ తథా, యచ్చ భవో 

జాతిరియం జరా చ పరిదేవనా చ మరణం చ. ౨౭౫. దుఃఖం చ దుర్న 

న న్వేల్యేనం రూపాణి సువ నీద్ధాని, తానీహ చేత శేతరజనకాని య తో 

భవంతి చైతస్య. ౨౭౬. సంఘాతన్య నిమిత్తం ఆాన్యెవ స్యురితి నైవ 

మాళ ౦క్యం, సంఘాతమనవ లంబ్యవశ్వు ల "నం య చ నోపగచ్చంతి. 

౨౭౭. తై చావిదాన్టదయ దహ సంఘాతనిమి త్త తాం కథం యాంతి 

సంఘాతసీధ్వనం తరమిహ వావి ద్వాదిసంతతః వభ వత్ . ౨౭౮. చితా 

భిజఇలనమిదం న తు సంఘాతన్య కారణం భవతి, సంఘాలే సడే సతి 

చిళ్తాఫిజ్యలన మేతేదూద్భనటే. ౨౭౯. ఆశేయసంజ్ఞం చాలయవిజ్ఞానం 

నస ఇ x క్ ఉగ న్నా జ్య రనర త వ్యా స ల్ 

దుర్కొధమ్. ౨౮౦. తసాత్సరమాణూనామచతన తా(న్ధి చేతననేషహా, 
ny జే మ ॥ p తి 

సంహంతురవ్య భఖ" వాత్సేంఘాతః కథమిహోవవ ద్యెత. ౨౮౧. సంఘాత 
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న్వాఖా వేకథభం ను తన్గూలలోకయా త నె స్యాత్ , సంఘాత వవ కేవల 

మిహా సంభాతన స్వ కారణం యది తు. ౨౮౨. వూర్వస్తాత్పంఘాతా 

తృంఘా తొంతరమవ్లూర్యమిహ యత్బా సత్ , తల్కం సద్భశొం వా 

న. సదసద్భృళ్ వముథ వాపి నీసద్భక్ ౦ వా స్యాత్ . ౨౮౩. యది సద్భశోం 

నియమేన సాషిచ్స తదా ను రషపుద్లల నేహ, కర విపొకవశాడదిహా న 
స లద ౪3 [ డా 

స్యా వాసు రదికను యాగ ౨౮ ళో, నిసద్భళమరద్భకన మథవా యది 

సంభఘాతాంతరం Sa స చ మనుజపుద్దలో సొ మళన హస్త 
శ్యజన్మ కిం న లభేత్ . ౨౮౫ అపి యద్యోగార సౌ సంభఘాతే నైసన 

స్థ భోక్తా భోనో గార్హస్స్యాన త మోవార్డ ఏవ యది 

చైవమ్. ౨౮౬, యదరష్గిన్నః పార్లయితా భూయా ద్నోగావపర్షసనమ 
రా ద్ ధి బి ల 
యుపి, తేదవస్థానాపళ్య్యూ కణభంగకథా సుదూరతొ ఒపాసా. ౨౮౭. 

న్ | లో 

న ంచన సంభవల ల 
ప్ర ళు మారా చ కంచ భవత త్య 

కరత, పాద్నుతఒత, నిప్రణతరమ్. ౨౮౯. తణభం గ వాదినా ఖ ల్వేవం 
» ఖీ క యా 

నిర కోలే చ సరత, G కరబసూ కాజే నిరతుధ్ధన్న ఆ వూరష్షమఖిలమే 
RI టో ఎ 2D ద 

= రా ఖ్ అగ వద గాద రీ = జల్ 

ర్ట. ౨౯౦ ఆభ్యుప చ్చనై ఇనం౦ నారో సతర యోర్షి పహాతుపల 

భావం వె నాశికః కథంచన న సహుర్ణయితేం హొ శక్నుయా త్తమి 

మమ్. ౨౯౧. యోఒయమభావ స్తో యళ్ళ్చ విరుద్దో నిరు రుధ్యమానో. 

యక న చ క భము_త్తరౌూాతుర్ణగ్గన వృదాదిస్ట్రటాదిక స్యేవ ౨౯౨. అథ 

భావభూతవన హొ పరినిష్పున్న తుణొ2 ని యక పూర్వక స భవత్సు_త్త Tn 

~ ఉర టు ౮ మ చా లావై ఆన పాతు_స్సత్త న వూరో కదోవ ఇతి చేన్న. ౨౯౩. భవతి తథాపి 

చ దోషో యదు తరకారాతువానిచ్నె, వ్వాహారః వృునరన్నః వ 
ఖ్ టి వ తి ల 

m 

యస్తాక్, "బాతుస్ల్న? ఛావ రారా” ఫఒకాలస్థాయితౌ ప్ర్కృసం 7న, ౨౯౬, 
8 మ వం ద వ నాడ ఎ ఇ 

కణఫంగ వాద ంగకభూదిెాంకొ దారి వార ఏవా తె, "ఆనాహమిుస వ 

60 భంగఃన్రూరి క్ దర్శి ర నిన 
J 



యోగం వినాపి ఫల వాతుతాస్వ కచ్చి పతే. ౨౯౭. సరగ కేవ హా 

సంగ వవ న్యా ; అపచా చ్పాదనిర్ భో కిం వా 

౨౯ ఈతే ఎంతా వ స్టంతరమిటే కే 

తత్వం వస్తున ఒత్ర 5 మేఠా్యారం, ఆద్యంతా 

౨ కే భవతః, 300. ఆద్యంత మధ్యన 

|. పర్యరా, యది చో త్పాదనీర కా వ్య 

గా 

“పీ తానసతి యది స్యాత్సలం పృతిజ్ఞోవరోభ ఏవ స్యాం; 
నీ 3 & 

యః కరణం యత్వా . ఏక నా కాం యళ్చ భవతి సంస్కా-రః. 505. షయ 

వలే చతురిషభాః కిల “హీొతవ ఏ తాన్న్రతిత్య జాయంతే, తెచి త్త 

చె త్రసంజ్ఞా ఇత ప్రతిజ్ఞా ౩ హీ బాధితా భవతి. ౨౦౫. అభ యది ఫల 

పరక్టింతం పూరం = వస్తు పృతీత తే కాలం, సంస్కా_ రాస్ప న్వేఒపి శ్నుణి 

కా పత్యస్య భంగవవ స్వాత్ . 30౬. 

నా ల న్నాం అ రా a) ౨ = కా సూ. ప్రతిసంఖ్యా ప్ర తిసంఖ్యానిర్ ధాప్రా _ీరవిచ్చెడాతి . ౨౨, 

అపి యచ్చ బుస్థబో ధ్వం త్రీయాద్వదన్య చ్చ సంస్కృతం 

తుణికం, వై నాళికా దితీవో వ.ణే3 త్వం కల్నయంతి ఛపానామ్. 30౭. 
NS వ తిసంఖ్యా ప, తిసం ఖ్యానిరో ధసంజ్ఞా చ యదవీ చాకాశం, త్రీ యమి 

దమవ స్తుభూతం నిరుపాఖ్యమభావమాత్ర, మెవతి. 30౮. ప్రతిసేంఖ్యా 

ఖ్యనిరోధో ఇాబానాం బుస్థివూర ర్య నాళ తద్విపరీత క్బాన్యో 

వశ్వివర ణాఇ "వమాశ్ర, మాకోళమ్. 30౯. సంస్క తముత్పన్న స్యా 

త్ప)మేయమే వెహ బుద్ధిబోథ్యం స్వాత్ , సపది నిరోధ ద్యితయం ప్ప తా 
చే హీ సూత్ర శారోక.యమ్. 3౧౦. వృతీసంఖ్యా వ్రతిసంఖ్యానిరొ* థ్ 
యోక్నేహ సరభవో ఘట జే, సంతాననగోచరా వా స్వా తామథ భావ 

( 
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సోచరా వా తౌ. 3౩౧౧. సంతానేషు చ స శ్యవ్యుథావీ నసంతొనినావు 
విచ్చెదాత్ , ఫలెహాతుభావ యోగే కథమిహా సం ఆ "నవిచ్యుతిర్భవతి. 
౩౧౨. అథ చ నిరోథావతొ తథానన హీ భావగోచరా భవతః 
న హి భావానాం లో శ్తే నికన్గయో వా తక్షైవని నిరుపాఖ్యః 3౨౧౩. 
కావి వినాన్ల య్ధాదన్వయ్యువి యోగ మేన లేకో2ఒయం, "వ (వృత్వఖి 
జానాత్నత ఇపా భావానాం న హీ నిర న్వ యో నాశ; 35౧౮. తేస్తా ల 

నా నాం ల్ కరాళ రా రు "జే p 
త్త ర్య సవన యినాం క్రజా వమ మై దాత్ , వరవరికల్పీత మే మేతన్ని 

ర్ “ధయుగ్యం న చోవవటద్వేత ౨౧౫ 

యోఒయమవి ద్యాది దినాం పరప రికల్సితనిరోధ వహ భవతి స చ 
0 సవమ్యుక జ్ఞానాద థు వా సమ మున "వతి న_క్షవ్యమె ర౧౬, నిరైతు Cs 

కనాశ స్వాభ్యుపగ మవాని న్థ్వవాద్యకల్చే స్యాత్, మార్లోవచేశయ 
త్నానర్లక్ణం చో తరత “దుర్వార. 3౧౭, థిలి వ ఆ 

సూ. ఆకాశ వావేసాత్., ౨౮ 

(పృతిసంఖ్యాదినిరోధద్యయేవి సరువాఖ్నఆ* నిర నవా నంవ 

తాన కాళ సాన్షవీ హీ నిరుపాఖ్వతే ౨ నిరస త భూయః. ౩౧౮ ఆతన 

ఆకాశ నలి శ్యోతినచనాదన్న్వ వస్తుతానిరా, ఆవర ణా ఫభెవతయా నిరు 
వాఖ్య కం న యుం_క్టమేవాస్య ౨౧౯. బిపి ణావరణా ఫెవో యద్వా 

గ క్రి యేవ షా నమ xd ఘు లాన్ Sy స వ. కాళ_సథాహీ వోవమనె ఏ §8 = కనని సువ పతతి సుపన్ల "ంతర స్వ 
ర్ం 

స్వా కాళ త్వమనువవన్నం 
సాత్, అవిచావనణా భావో యద్యా శాక ఇాహీొ సుగ తస్య, 39౧, 
వాయుళ్ళ వియత్సన్ని క నాక య ప్రత షం భాక స (0 ఫ్ పెదనుపవన్న ౦, ఆవి 

సరోధద్వయమిదమా- కాళం చ త్రయం హీ నిరుపాఖ్నమ్. 9౨౨. 
నిత్వమవ_న్వ్వతి చె తడి ద్వ ప్రతసిద్ధం పీ సకలమ వె్వ్వెతత్, యది ఫ్ 

య. 

10 x 

En న నెం కాం చ Vv ర! క ధర్మ భానవ స్తదా సే వ స్తుత మొన తస సాతి. 3౩౨౩, 

సూ, అనుస తెళ్ళ. ౨, 

అభ పగ చ్చలా యదనా క్ష ౨,ణక్రత్వం సరషవ సునొ.జగత్క ఉవలబు 
రపి కలాయం తుణికత్గం కిం తేజైవ నోవేయాత్. ౩౨౮. ఇవా చాను 



స 
జారీ 

త్పన్నం 

'యోవవి గృహాతు రేకన్వ దుర్భభ తన్న సాదృశ మూల మేతత్చ త్రి 

సంథానమితి దుష్ప్ర్రూలాపస్సా త్. 3౩3౩౧. నాద్భళ్య గా, బ్యాకః 

వూర త్త్రరయోర్య డా భె చ లేచా? సదుయద్వయేనంబం ఫా టేకి స్య 

ఊణికతా కథం ఘట తే, ౨ ౩౨౨. తేనేదం సదృశం స్యాడిత్యే తత్స త్య 

యాంతరం భవతి, ఫిన్నపదార్శ గహణా న్న్న ఫపూర్వవరబొధ ధవమూూలమితి 

చెన్న. ౨౨౩, భిన్న వడార్థ గృహతాద్భశే పదిదం ప్రత్య యాంతరం క్రైం 

యది తెనేదం సదృళ మిత్ ప్ర కెరాగ వసా నైన సంభవేత్కిం తు. 
౩౩3౪. సాద్భళ్యమా శ్రే తగోచవ వవ స్యాత్స్రత్య యో వీ పీ న న తదన్యః; 

కం హా దృశ్యతేసౌ. ప్ర పమ తసంభథానం న చాపి నాద్భ ళా త్. వ౫౫. నె 

బాెబ్యా వస్తుని లో కేద్యాతర్చదృళ ప మొవ వేల్యేవం, స్యాత్సం చెహః 

౨ హొ న చోవలవిరల్న వెత సంచేపాః, ౨౩౬. న్ న యా “అస్థి . స 

సొ నాసతో దృష్ట త్వాఆ cya 
ల 

స్థరమనుయాయి చ కాంణమివా యది వైన అ నాసీకాస్తుస సహాం ల 

ధోవతి కడై వదుఖా వాచ్చాన స్యోత్స శ త్రరిత తు పలితం హీ. 33౭, 

"ఇవాద్భ్మావః కష్టిచిద ప్యుత్పవ్యమా=న జహా దృష్టు యది చాఖె 

కారణసంప త్రిక నుపయం'కా స్వాత్ . 3 3౮. నానుపభ్భుద్య 
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చ నిఠాత తక తేన నిర్వ శెషత్యాత్, టీ రాదేవ ప దధి స్వాట్బుజా దెవాంకు 

రశ భవతీతి 5౨రం౦. కారణవి శెసవిష యో నిర్చంధథధో2 నా ఎథైవ 
తేపాం స్వాతి , యది నిరిషకేష వవాఖావో భావస్వ కారణం ఎ రి 

: ల 
లామ్ మ ళా ల , షో న బీ చహల్. 5౪౧ కథ మంకురాది కార్యం నె వొత్త్సబ్నేత ళళవిషా 5) 

c రా ర ip 

కకాదెగిక యది బాఖొవస్నావి హీ కోపి విశేష సదా సభావసాక్ | 4 షై —_—_0 గం 

55౨. యది చాభావసనెనక జి భొవోత్స నై నకెహాతుతకా తరి, 
కూ. ‘ c యి ల అరె 

4 Yo TD గ టో aC అలా. ద శ ల కౌోర్యం సక లమభ "వాన్విత మేవ సాన్టు దృశ్యత వైవమ్. 3౮3, 
ఛో అగ. గణి ట్ర q__ 

సకిలం కారనం య కా ఇన దాడిభావాని(తం హి తేద్ద నషం తనాచ్చ 
లి వ పష ఈ దల? హా * శ విమాణాదసతేస్పత్మా_వషజన నో ద్భహైః ఏ '౮'6ి అనతే శ్వ కారణ శా : నా త స్వ భ్యువగ మన వాయమనువవన్నస్సా ఏత్, తస్తాదనంగతోే యడై [ 

0 జాడే ర 

నారికసముయ పష న ons 2 గి యయ న గవ్వల ర 

ఇం లు ¥ 
గరా డచానునానామవి చెవం నిధిః, ౨౬. 

య య 
యది చాభావాదేవ హీ భావస్నోత్న తరత. కలే సత, వవ శ ల లీ Uy oJ 7? 

ముదాననా నామప్య భి నుతనిద్ధిం ఏక కింన సాత్. ఏల సరష ఆ భవః 

కిల సులభో అవర యాల 

తవా బులు బొవ్యార్ణక భా నూ శి ్యద్భాని లేసం దోవే,ష్వు, 
పుల హ్, అ 

నిజానమాత వాడీ బౌ వ్రిడానీం హొ వూరవత్ యతి 5౮౯. ఇవా స 

వ్రు క iC ఫ్రై కు మ. 
3౫౨ జాత్వ్చౌాైపదయ సె రవ్వ్నాంతెస్పాఏవ నాఆరికాస్సు ప్రి జాన 

భీ లంట గ న వా గ చుర డా కనా —_ ము ఇ జ గజం హా వి*ఇవం వినా వెశమభో న పావాచబుపినామ్ు తనల, వివ.యా 



దపారికా బె "హ్వూక ల్పనా సకలా. 3౫౮. అవీ కిల సహోవలం భదిష(హ 
య a ( — Yn రా 

యజ పోర భేద వవ సాషత, వకసా[సువలంఖ నహ్వ్యూన్వన్యావలళ్ది 
జ్ఞ ఫ్రీ 2 ల ఉలి 

వా దృష్టా. ౩౨౫. బావ్యారగ్టమంత రణ సప్నాడిప్రత్యయా యా 
రు రీథి we 

లోన, జూగరితగోచరా అవి రసాదినుతయ సఛెవ కీం న స్ఫ్యుం. 3౬. 
" న అ ల. టి 

| ఆప ఒక లై జట పని = 
నాషదాసనావి కపాూడు “తషయవె చిత్య మనత  చాహ్నర, సంసా 

a అ లి ర్ల టి బోధి 

బూనా ణా బిజాంకురవచ్చ్చ వాసనానాం చ. ౨౫౭. జ్ఞానానామన్ సన్నం 
ధు 

న వతషీ ధేషత హాతుఫలభావ్య బావో్నాగసానఖ"వాదుషంకో్ విజాన 
స లీ తిథి బి ట్రం మ్మ 
వ ఇతి వెన్న. 3౫౮. న హి బాహ్వూస్వా్యాస్వాఖ' వోధ్వవసాతు 

ట్టి తి ' ౧ 
యా 

మత్త శకషస్వాగితి చాహా్యోర్థా ఒయం సకలొ యస్తాదువలభ్యా తే హీ 
eo 

(ల (1 

| ల తరం వతివమేదుం నన శ కు యూ : థి ఈ ధా టమ - 
కా “rE 9 “ అస త a న Bl rg Me తొ_=ప్కి భుంజాన్ భుజిసా థ్యాం త్స _ప్పిం హను భూయ కు కస 

ఏవెహా. 3౬౦. నాహం భుంజే నెవ పి తపా్యామోాత చ నజేత,_ భం 
లి సి గ్ర య 

పాజ క స్షయముపలభ మా నో=.సావిం ది యసంబద్లమనషమివా బాపాామే, 
Ja స థి థి © 

3౬౧. నెనవాహమువల నచ సో స్తితి నదక౯ా కథం జనో మూ=న[$ 
ల 

వ్ 3 లో రాం (న్ ta) అహ వో ల 

నను నొవల ఖే బావం త్య న వాహొం బ వివి కింత౪ం త. ఆ: 
§ న్ (UU od) 

పలబ్టీవ్య తరి_క్టం నొపలభ కిమతి ఒబ"హ్వూమిళి చెన్న, ఉపలవ్లివిషయ 
( ( ళ్, 

న్ a ల జా!) క ల " నా ఆలో లి నం 

భావాద్బావ్యో స్థెషు సృంయమా నిషు. 2౬౩. డపలబ్దీవ్య ౨ | వ్ర 
టో ర య్ ల ర్ల యమానెఒవీ కథమియం శంక్తా సమై (ఈవి వమాై రావోషే 

ry ‘yy ఇ ణి ఫ్రై cp 
ఇ చ రా శై / లో లో Pa మళ లో “Man ౮ న చ్ “వలభ్యమా నెపి. 5౬5. వ్యఆ లకాదివికల సస న సంభ వతిటు కథ 

మిహో చ్యెత, న జ్ఞూనవిషయ యోరిహ సారూ ప్యాద్యిషయ బాఫనం 
' షు > జాడు న 4 5 గ్ శల ల టో భవతి. 3౩౬౫. ఆసతి చ విషయ తన హీ సారూష్వం కథ మిహో్షప 
చెట హి te న్ న చెత, నైవ చ సహోపలంభాదర్భజ్ఞ 

న న అవ్ జ ర య టా a జా వ. 5 ముపా యో ఎయాలత్ర్త క కాయో గన భదమూలస్వా 9 శ తిసానర్ణజ్ఞ 
2 న తు pe గ ర్చేదోఒసౌ సపమాణఅఆసేయః. ౩౬౭. విజానయోర్ల (కూ స్య వ్ భె (హ్ ఖ్ =e. జన యోాల్ల శ్ర ey yy 

పహత యోశరాొత వెద నెనేన, వప్రతరేతర యోగా “వ్యూగ్తాహా ప్రభు పో 
-— లా My ' 

యమనువవన్న స్సాాత్ . ౩౬౮. విజ్ఞాన భేదవిషయా తణిక తా(ద్య 
గరావపి తథా యా చ సలు ణా 

| Gp 
శ్ నన యాన బాసకి తాషవిదోప 

ఇగ్రో 
(0 

DI 
వ సాభూన ప్ర వలా థ్ 

వరా తై వయ 0, సద 

అవ్ ౨౭౦, సకలా అతి 

(Gh రి 

రగ గే | 

$3 యూ కీల బం'థాపవర్లవిస, 
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తిజా హీయేరకా యౌాన్సనా" ప్రువిహితాస్తా, విజ్షానమభ్యు వేత్య 
వాభ్యుః పగమ్య తే సె బావో 3౭౧ అన సభూయతే 

ల 

యఖా వా విసొనం తద్వదెన చాహళ్యోగ్థ, స్యయమనుభూయత వ్ sy (౬ , "7 
శ 5) 

aa 

ఫ్ విజ్ఞాసం స్వపు తా క రకాషతారత్ . ౩౭౨. న తథా బక హాో్యర్గ్"సా 
వితి చేదాతేని నిరుద్ద మేత త్వా త్ ౩ సాషిత వ్య వ్యాతిరి కేన హా విజానే 

ఆ లా © 
mre జ్ షం 

= నాసుభూయత యోూ౭.సౌొ. ౩౭2౨. అవిరుద్దం తం చాహ్యాం నచ్చని 
| 

సాం ఎత్నెమప్ముతం తడపదరి స(వషితిరి కగావాష్వం విజానం యది తదా 
న బీ లూ 1 

ఈ దానవస్థా స్యాత్. 3256. ఇతి ఖలు నై వాళి ౦కష్టిం యడెదం విజ్ఞాన 

సాతువా సం పూజ వహ సాయవత త్వేయ యొూరువలబ్ధు॥ 'సలభ భఖ" చేన. 

or 
3౩౭౫. వై లతేణ్యం దృష్టం ప్ర త్యాఖ్యాతుం న శక్నుయాతొ ్క_వ్వి 

కించ యది ఖాసకాంతరనర చే షమిదఏ విభాతి విజ్ఞానమ్ ౩౭౬. తర్హి 

వ పృమాణగ మిం నిజ్ఞనమిలి వృదర్శితేం ప ఘా భ వేద్ చమ వ ప్రసాధనే 

వొలవగంతరి సలి యథా ప్రదిపాదెః. 3౩3౭2, మథనం సృష్టం తద 

దజ్ఞాన నస్ సాముఖా స్యత్యం, వపా సామీణోే వసంతున్న (యం పని 

( 

ద్దతమిచ్చతొ భవతా. 3౭౮, విజ్ఞాన వాద ఏ న హ్వృయమా నిత ఆతి 
UU 

న సంభ్ర మః కార్య విజ్ఞానన్యోత్స్ప _్రిధరంసాదిక వ శతం యతో 

వ్ వ “ఈ స్టే సాం న్ క్ భ నతా. స్త ౭౯. వ్యాతిరి_క గాహ్యాత్వం నిజ్ఞానస్య పృసాధితం పీ తతః, 

సూ, వై థధర్యాచ్చ న న్ధుప్నాధినత . వన్కొ 

లబ్బమఖిలం ద్రబోధనమమే న 'దృళ్యతే లోకే వవం ాయాదివర్షవి 

యేఖాయథలో బాధ్య కే పా వ_స్త(ఖిలబు ౨౮౫౦. జాగరితగోచరం 

య ద్దేహప్రాసాదళయనభూమ్మ్యూది, గు 

థర ఇ ముత యోంగృవతి. 3౮౨. వభ ఏతి చ తయో నాపిచాస్ట్రం వ 
మఖా భవెత పక, నవం జాగ త 
యి ఏసీ ay 0 UD) 

ey జ థి 

లాపస్స్నా కత. 3౮ వృత మ వైధైర్వ సాధర్మం కథ మిహగోవ 
F 
సు, ప 

న్యర్థ్యక. 
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సూ. న ఛావోనుపలపైః. కిం, 

Bn: 1 నా వాసనా? ఏతా 
'బావ్మార మం: రేశావ్వునవద్యెరైవ వాసనాబలతః, >, 

జావగతం వె చిత్న ం సక లం యచ్చెతి నె నేహా శంకా స్వాత్, యస్తాచ్చ 

అ యా ( ళో oy ల క్ 

వాసనావావమవీ ఫైవ్" సపది తే కా తవ. ౨౮౬. అర్జిోపలబ్దియోా 

లాన్ జ్య లా ఎప్ ం 

గాన్నానారూపా హా వాసనా లో తెమ్వనువలభ్యమా సెమ్నపి 

క గా ఆద a వ్ర దా దో ల జ 

కింయూలా స్తు వాసనాస్పు వరహ. 3౮2. యతి పూర్వ వాసనాతః కన 

లో ral 
© EN 

రన్వ ద్య్వాసనాంఅం౦ భవతి, అంధపరంపక యూ కిల తే దానవ వా దొద్ని 
oy అ ( 

రా స్వాత్. 9౮౮. ఉవలబిముంతనణ హి న వాసనా కావి 
వ 

ఆలయవిజ్ఞానం యత్క_ప్పీతమిహ వాసనా శయ కేన. ౨౯౦. 

తదవీ త.ణ్ కత్వేన హి న వాసనా నామివో శ్చ యో భవతి, కూజటుస్తు 
ఓ 

కాల త్రీయసంబంధిని స క లదర్శిని హాన్నెసతి. 5=ం. న హూ వాసనానిమి ఫ్ర 
శ ప తిసం వానాదిలత్,ణం కారస్టం; యది చ స్రరన్వరూపం హశ్వీ లయ 

వాను! 

విజ్లానమఖినుతం భవతః. 5౯౨. సీదాంతహాోని" పరో దోహోజయం దుర 
ఢి 

ళా 
" 

వార వవ తవు _ బాహ్యోర్థవాదవ వమ కణకర్యనిబంధనాన యాని 

సు, 2౯౩. తానీవా దూవణాని వతిసంథా నై కభాజనా రన 

భూమాత వతు స వే "న్ వానా బాహ్యార్థ వాదపత స్తథైవ ఏ విజ "న వాదవతే.శ్చ ౨౯౪. తాపతాె వై 

కపతష్ని వవ్ కతౌ భవత సరవ మాణవి వ తిషిదోయం 
శికపడు. చ్యావవు నిరాక్మ ఫ నతేః, Ss షు థి 
నొరాన్ల వాదిపక్ స్పా తే 3౯౫. తస్న నిరాకరణ ఖలష్టతొ నిసి కెద 

sf 1 న్స్ ఎలి 

య నూ 
నాద*కః కియల్, 

సూ, సర్వధానుపవ న్తెళ్చ. ఏ౨, 

నాశికసముయో౭౬యం యథా యభఖథా వా పరీక్షే మా 

౬. నీక తాకూపవదేవ హీ విదీర్య లె గేవపద్వ ల సోయం, 

బావా ద్ద వాదపమేం తజ్రైవ విజ్ఞానవాదప వతువమువి 3౯౭, కాన్వాద్ధ 

దపక్నుం హు వప వదిళ జైత త్రయం చ సుగ లేన, స్పష్ట్రీకృతం కి కా శేవల 

షా 
0! 
త్ో 

చే 
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మన్ఫశ సంబద్దవి ప లావీత(మ్. ౨౯౮. త సాత్ పగతసమ య న్నో్శియ వ 
ర 

nm క 
- న స్కా. మెరు వేత శయస్సా త, చఛభవుమూలజళేన సై "గతనిద్దా ౧ం మె నేహా మ్ ప్రి అలో ర ల [౧ ల చ = క్ అనతి *కాచిదవీ, 2౯౭. వెడాంతసారభూ త నీడాంతె న హీ విరోధ 

నే దె 5 ౮ టం లా (౫ ఆలం ర్వా ఇ ౦కా సాళలై 3 98 ము_క్షకిచ్చసముయె నిరాక్ళతే భవతి ము క్షవస _ శ | we: నానామ్. ౪౦౦. వుతమివా బుఛాఇరూథం తస్తా త్తి! చం నిరస్టతే 
జ 

గ) 

స్తూ, కని  సంభ్లోవాత్. 53, 
QQ ద క 

వివపనని దాం శతొయం వమాణమఘయాలో యతళ్ళ 'తేనేవా. 

గ్ -¥ గా య 2 జ మ అత యో రర్ధవమఫ లమఖి ంథాఘుతన తం వ్రదర్శయతి. ౪౦౨. ఇవా భో క్ష 
భోగ్యరూపౌ జీవాజీవా వివతేతౌ తత, విషయేషు చేండ్రి 
యాకాం పవ తెరాస వ ఇపహూోవదవ 70౨ సంవ రిం (వే అఆ రస్కిన ంఠూం రులు ఎ వత్ . “౪౦౨. అ సంకా 

త యో౭_ సా యమనియమాడది స్పనంవరో భవతి, త_ప్పకిలారోవోది 
ర5యతి మలమితి స నిగరో భవతి. ల౨౪౮. బంధః 
వష్స్ప తతొ స్థ్వ్య్వగమనమెవ స్యాత్ , ఇతి కిల స వవదాకా నేవ.(వర 

స ప్పభంగినయమితి కమపి న్యాయం హీ వర్షయంత్వే లే. ౮౦౭. 
స్వాద స్తీ స్యాన్నా స్తీ స్యాదస్త్ చ నా_స్తృ థాప్యవ_క్రవ్యః, స్యాదన్హ్వ 
వాచ్వుఎవ స్యాన్నాన్తీన వాచ వన భవతి తథా. ఈ౦౮. సా్యాద_న్ని ఏ 

చనా స్తీతథా న వాచ్య ఇతి సస్టథా హీ కథయంతి, వివసనపరికల్సిత 
ya జస మిహ యభబేతదఖలం విరుద్దమేవ స్వాత్. 50౯. న ్యాక 

తి కరః. రోం౧౧. ఇహ చ నిరంకుశ మేళ హీ య ఎదిదమ నై కాంత్యమఖిల 
రా వి మాల ఆక్ థి ల షె ల్ ఆజానానఇషదం నిపానణమనవీ కథం వమాణం సాం న్ ద్ థ శ NE - 

డై లం న న ధి 9 స వే రా వ ౨ గుఆగనా సుతా న 
ర౧౨. ఏవం ని “యితృ భృ ఆర్టత్వ లా దఖలు స కథం 
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ఇ ల్ - ర స ములో 

౦00] నా రవ ఇ గై గ మ వ్రమాణభూత _స్పర్థకర హాళ్టి ముపది ఇెచ్చిప్యా౯. రో౧౩. ఉవదిష్ట 

మేతమర్థం బుథా్యవ్యేత కథం వనన్తైగకా, ఐకాంతిక తాయాగు హా 

నిర్తితాయాం తదానుకూల్యేన రంళ. తత్సాధనాదికృ త్య ప్రవర్త 
ట్ర్ i స భ్ టా 

మానో, త దృళ్వతె లోక తసాదనిళ్చితారక్షం శాస్తం వణయన్న 
ఈ "లనీ "8 థె త్తు . 

వీపు తీర్లకరణ భం  మత్ఫొన త్తవదేవహ్యయమను పొదెయ వచన 
థి ద తలా 

సవ సూర్, వంచా సీకొయసంజా యే నిర్షిషా పీ తేహ్న(పి 
ఫొ —_ a దై స్స 

"హ్యావమ్. ర౧౬. వంచత్యమ_ కిం బా నా స్తీతెవం న శల 

బోద్ధుం, తేన న్య్యూనా సంఖ్యా స్యాదధికా వా న పంచసంఖైైవ 

రో౧౭. యచ్చావ_క్షవ్యత్వం తదపి చ తేషాం కథం ను సంభవతి, 

యది చావ కపాం నెనె వోస్నరలా తథా న ద ఛ్నాంతె. రో౧౮. 
2D వంట ఫీ జ లీ 

౫ ంమువల ర క్ర ( ర స కవర తన్ని న్రారణఫ లమప్య_స్తికాషదైసీర్న శక బ్థ్ధుం, స్వ ర్రావవర్ష యో 

రవి పరే భావ స్పడైవ చాభానః. రం౯. పత్వనవథారణాయాాం త త్ర 

చ లోకః కథం పృన_ర్రెతే, జీవ ప్రభృలినాం వా ససమయనిశ్చితని 

జాత భావానామ్ ౮౨౦. ఉశకానేకవిక లైపరయ థావధృతన్వ భావ తా 

పత్తి యదిదమణుభ్యః పుద్ద లసం జై భ్వః "కేవలం హూ నంఘాతాః, ర_౨౧. 

భ వంలితి త దేతత్పూర్వ కై )న తు నిరాకృతం భ వలి, 

సూ. ఏవం వాత్తాకార్హృ్న వ్ ౨. 

d. 

కు 

కించార్ష తె కా. జీవం శదిరవరిమూణమేవ కథయంతి. ర౨౫౨, 

సోఒయమసర్వగ తస్సన్నకృత్సన్న ఆత్ర భ వెత్సరి ఛిన్న, స్యా చ్చే దెవమ 

నితో సుటాదివత్నా ద సౌ విం శారీరక. ర౨౩. మానుషజీవో 

వాయం మనుష్యతనుమా త్రవరిమితో. భూతా, శేనావీ కర్షణాయం 

స వవ హస్త్యాదిజన్మ లభమానః ర౨ర. హాస్వ్వాదివివుల దెహం 

కృత్స్నం విందేత కథవుసా జీవ హ స్తీళరీరో భూతా సూత్తు శ రం 

స వష లభమానః ౮౨౫. నూవ్నళరిరే తస్మిీన్న హొ సంమో యెత 

కృత్స్న ఏవాసౌ, యది చానంతావయవో జీవస్సా వత్తస్యనూతృతను 

యోగే.ర౨౬. శేచిచ్చ సంకుచేయుర్యహతి చ వికనెయురవయవా ఇతి 

షక్ ర్ట చానంతావయ వాజీవన్యో క్తా హీ లేచ సర్వవ ర౨989. జీవా 

శే పతిహన్యంతే న వేతి వ_క్షవ్యం, యది చేత్ప్రతిహాన్యంతే 

శకం కరీలేల్చే. ర౨౮, అవ్రతిఘాతే తేషాం తన్వ్యైకావ 
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యవ చెళ తాస్రాప్వ్యా, వత రావయవానాం స్యాత్చ “థిమానుపపత్తిర 

దుర్వారా. రోం౯ా. ఏవం నతి జీవస్య హ్యణుమో త్ర త్వ ప్రన పంగ వవ 

సా త్, 
ఖీ 

సూ. న చ వర్యాయాదప్యవిరోథో వికారాదిభ్యః. 3౫. 

ఉపగచ్చంతి టా శేచిత్చర్యా యేణ వ బృహ త్తనుప్రాషె ._ రో౩౦. 

"కేచి త్పూక్య శరీరే హ్యపగచ్చం ంతితి నేదమపీ యు 

వో 'గమాపగమాది యోగ తో౭వ్యస్య. రా J 

మోతావజ్ఞా నయం ప్వూం త్యావ స్టైతి వర్ల లి టైసై!. 

ర, నిత్యమితి చేవ్య లె ఖలు తదవస్థా భా విజీవసరిమాణం, య 

దళఇింతేశం పెన త్త సత్ర! స స్టంత్యుం ఏపమాణం నిత్యం న్యా్దే్ట్హ వూర 

వరిమాణయో సభా స్యాన్ని త్యత్వ్యం న హా న "సేవ 

| Ry అట - శ స ఆ ధా జం చాను క్షే గోస సా వెల్ , ఎక తనుమాన ణా స్వాన్నో ఒషవచిల"వచితిగా త్ర యూ స్వ 

రో3౭, అవి బాంత్యం వరిమాణం  జీవగతం యద్యవస్థితం భనం, 
పూర్వా గక” వ్రు తై వానస్థితప రిమాణవఏవ ద్వన్సా వత్. ర౩3౮. ఏవంసతి 

చ సచెవ హ్యణుర్ణ వోన్నా భవెదసౌ జీవ న పా నానాతనుయోగా 
యా కో ల త్త త్చరిమాణతామసౌా గచ్చెల. ర5౯. తస్తాతెౌగతమతవచ్చా 

ర్హ్హతీమవీ మతమిదం న యు క్షం స్యాత్, వవణకనీ ాంతేన హీ 

వెనాంతేసనున్భయస్య నిరోధః. ళళోం. లుంఠిత శేళములే న్న శల 

4 © గ 

రశరాదవిచ. 3౬. 

జటిల జౌ కె నమతమేతత్, ; బుద్దావ ధ్యా? నాథం వెదాంతసమ ఏయున్య పరి 

పంథీ, రరం. బ్రతి మత్వా సూ త్రైకృతా తదిదం శైవం మతంనిరా 

కి యలే, 
UU 

Of 
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సూ, పత్యురసానుంజస్యాతి. ౨8, 

వహ చాథిర్టూలివ హా నహ న వ్రక్రతస్సోయమిో శ్వర 

జగతః. రర. ఆగ మక ఆవలం బె పాళువతాశ్రై బవమ్మత్ర కథ 
యంత్ర, శేచిత్తు సాంఖ్య రా యోగ  ప్నపాశే యాశై పృవమ త జక 

ci , 

యంతి. రర స్తో § ప ఛానవ్రుంసోన్త యంత హావాన, మి తే J ఇధాంర్భా ఏ 
మా శో 0 స్యాత్, ఇత తశేతరభిన్న్న హీ సృథానన్రురుసెశ షరా భవం 

తిల, నళ మూ “బాళ్వరా న్వపానంమ వం తవ 

యీ కార్యకరణ రొరా గా విదడాదుఃఫా పంచపశుపతినా. ౮ ర౫, 

వ్రహూ వళుపాశథ విము కె ౩₹ెషవా ఎన్సవప్ పూక వకువతిన్ని మి తమిత, కారం 
మై 

వుహాదాదడికమిహా కరణం మ స్యాత్స)థానమే నడమ్. రళ౬. రనూగ 

స్పవమాధి రెవ తీ వవణజలవుజనాదినిధిర తే ,దుఃకఖాంతొ నా మూయ 
ల జ నాక 

న దొ ల గామా యో టా ~ 
వంచ వడారా సవత వవవూ. ళర౮ర౭.త తె. దమనువవన్నం యక 

లా (థి - లో ల ఒరు 

హా మూ బారా దిన్ర్దిస్ట్రం, ఈశ సన కారణతుం తదిదమధిబాత, ఖెవ 
దటి ( 0 అల 
. ం రాచ ల ఉం స క = క యోగేన. రర౮. త తొసామంజసాన తచెతదహా నోవవదగణతే కివుపి 

అహ చానామంజ్యన్యం త్ర 'తదళ స్వ దృశ్య ఆ ల్ 

మధ్య మో _త్తమిభ* వన హాణవ్వ్యా మఖలమవ్శివిదధత -ఈ శే స్వాప్ పా రాగ 

ద్వేషాదిదోవ., కాప _ర్తిః రం. రాగ ద్వెషావత్తవవాస్యచా 

రతం స్వాత్ , రజక త్రెకకర్మ సాధనసా పేతు ఇ తాగదదోవ బ్రతి శాన్న, 

రం. యది చ నియమ్వునియామక భవః కరతి యో_స్తదా చాయం, 

అననా శ యదోష వషవసంగ ఇహ దుర్ని వార వవ స్యాక్, రిం, 

గ్ 

ర్ట సో నవవ వెదనివ $4 సుంపరతా న. ఈల్ సె స్పా సర్థపర స్పైాదనిళ తా 

నోయమానాదిత్వాదిహ న దోవ ఇతి నెవ శక్యతే వక్తుం, స హూవర్త 
యా నగ నక 

మాన కాలవదతిత కా లేవ్ తుల్య ఏవ స్వాత్ . ౮౫౩. నయవిత్సమయ 

సాయం పృ పవ ర్హనాలశణొ హీ దోష 9తి, దోవేణ ఛావయుకో 
న నా లా 

న సా "ట్రే వ వా తేణైవన వరా సై ఈ. రర, లోకః పవ రమానో దాన్న 
ఇ నో మలు 

న్స్ ఈ వయు క్ట వవాసొ" యన ప్రవ్నర్హతె కల లోక స్పసెహ 

త్ర వ్వ 

"తి, అన్యద సామంజస్యం పురుషుని శేషః 

సూ, సంబంధానుపప శే 
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మంత రేణ వ థానవుంసోస్ప ఈరకిశా హీ కథమ్. 6౫౭. న చ 

సంయోగో యేన థానపురు మేళ్వరా పా సర్యగతాఖ నిరవయ 

సంయోగ ఈద్చ₹ "౦ భవతి. ౮౮, ఇహ 

౪ శ్రీయా శ్రాయి ఆన్వనిరూవ ణానా వ్ భవత సమవాయః, "కా" D ల 
" ర లేప 

నగ శ. తై అ స్ న వ ల ఇన తో క సా 3 ధారా న IN సవుథిగ వాచ నాహమ్నున్న్నః కరిగది త సంబంధః. ౮౫౯, అదాొన్నవి కస్ట లీ Dp) కీ టో 5 Fr, 

rr — వ్ ట్ మె మ ఇ ball wo 

కారణభానని శబా త జూప నద కొత ,  తొెదాత లతల ఇ 

4 “రి — షా a హి న 3 ® > లా చార నాం వో 

సంబంథ్ బహావాప భనత. ర౬౦. అగ మబలావలం బొబ్బుఖలు 
Jn 

eer, అ ల అహం అల జ ర. ర్ న నిరాషయత. కార కావ్నుఖిలం, ఆగ మద్భష్టం సక లం హా స్రవగ తవ్వా 
ఆత న = i జర “శ స జు ఇం - రత లా డా జ్? "టై మున అ సహా. రడ. వపా కాంణాదిఠరూషం దృషాంఆబ తనె హ్ 

వ లీ దైనా కా ~~ ae a ల = అన గ ౧ న్మ్క్మ వంయాతి బా పర స్మాభుుపగంకతవ్యం యుఖ వ దృష్ట్రమిద మి, 
(అ) అ (yi లి i (అ) శి ఈ 

od 

. మం రదు డె, దడా బలో . a ఎవం ఇ ఇ న గ “oye 

5౬౨, సర్వబ వర్మ ఆగ మసద్భావా! సూ భి సెత్చర స్యావి, ఆగువుబల 

సావోయ్యుం సమానమత చత్ప్సరస్ప రా శయ తా. రోజ ౩. ఆగమనిళ్యొ 

సాత్య్మల సరషప్పతషన్న న్దికహూ వాభవాన్స  పొమాణజమాగవమస 
గాల. స్పక్షర్పస్యా సడి త ౪ దీ లి 

గ 3 గా 

గి 

గా ఎప _ బు నా రా, య ఇక్ వం వ క. కం కళ ఇ ఇహ చానుపప_త్తిస్స్యా తర్కి_ క పరిక ఏతేన రు రుచ్చచ్న 

కుంభ కారొ ము వాద్భధ్యిా య సంవవ నయతి. రోడ. ఏవ ౦ ప్రవర్త ర్త 

యె కయమిాశ్ో ధిఫూయ పూ ప వథానాద్వి ద్రహ చాడా మయం యున్మ లి 

దాడిరా పాడిమృద్ది తద్దృష్టమి. క. వహ రూ పాదివిష్తానం పథాన 

మాన్ స వు సావయు కమేతేన డా ఎంతవ స సృ కథ మధి మైయం త్ సైద _క్స బుతన్మ్ఫృద దిన్భష్టా ంఆవ స్తు 

వధ ర్వా ౬౭. 
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వ అ 
అధిఫైనానుపవ స్తేశ్చ 

సాధిపానో తేన శరిరో హీళితా తు రాజూదిఐ నైన సా 

(1 a ft] 2 గ || ర్ట కల pK రర 0౮ a లు 
రా 

Fad ర Cp 
po 

(౮ ల్ 

న 

dl రగ ల 
( ణ్ 

DS రి CSS 
; 

hee 

ర రై | లు \ ల : 
“లాలో 

రక 

oc ప ne 
(2% బో Es రై 

టౌ € 2న య A గ్ల య 

A ల 4 

(గ్ 

, గ! ర 

అ ల 
Oo 

౧8౩ Wu ర్త 

ర PS CD ర రే ల ర్ట అ. [ట్ర J 
WE 
0 Gl ణు ర్త ర 

౧ Ces రో oC 

ox ర 
eA | ఖీ 0 (నీ dl Es రగ ంచ్భమా నేహ్యపి సంసారస్వ చాంతవత్యం 

ఛానమవి కిల సవికారం బాంతేవద్భవక్, 

గ్ కివముధి సయం భపెది హౌళస్వ. ర౮౧ సర్వ 

కింనిషయె, యద్య్బాంతేవత్తే ( 

t దు రాషరమ్. ళ౮౨ యవి చేదేవం 

నై ణ్ Gn Et లు 4 0 95 es 0 

లో OA 
వ 
bn 
(ల 

3 GA SN Lei 

క తదా పనజతే కూనంవాదవవాత,, యది చేయతా లేహోంన 

చేత ఫర , స వగమవోనిః పర పరిచ్చి ద్యెత తర్హి దోపోయమ్, ౮౮౩౨. రరజ్ఞ త్వ్వాభ్యువ ప 



ద్వితీయా థ్యాయే ద్వితీయపాదః. 1987 

మెళ్యరన్య దుర్వా ర్యా తస్తాదసంగతస్సా ాతార్కికవ3క్షల్సి కేశ వా 
దోయమ్. రఈ౮౪, పంచవదార్టనిరూపక  వముతెసీ ని నన్ని రాక్భ కో సవది 
వ్యూహ చతుష్టయ వానో బుస్టిన్టు ర్ూ నికష్యతే సోన. రూ 

నూ ఉఆత్పత్య్రసంభవాత్. ౪౨. 
» 

క తిరధిపూ ణా 'సాత్రుభ యాత్మేక మేన కారణం హపీకోకి యేపోూ 
మభిమతవవంతత్పతోసా ని నల వది. రోరా౬. నను చ శ్రతీమా 

వష్ళవంరధాపో వనిత పళ్ళ యా హీ శ్రుత్వమకూలా 

తం ఫూర్యమ్, రోర8. తత త్పక్షస్వ నిరాన 
స్పూత కృత నెన యు క్ట వతి చేన్న, పృక్ళతి కాద్యంతొయం Q__ 

వ విసంవాదగోచ5ో భవతి. ౪౮౮. ఆ_స్హిత్యం ఛాంతరమిహా తద్ది 
ఏసం వాదవిషయ తా మేత్కి వకో హి వాసుదేవో భగవారా నచ ఖలు 

నిరంజనజ్ఞానః రోరాణ, సృవిభ జై వాతానం న చతు రాహి వ తష్టితి 
డా ఇ ఇ అద్య . Fd ల బ్ర భవతి, ఆద్యో పూ వానుబేవ పహస్పంకర్ణ ణొ 

| 
గి 

C 

రో౯ం. ఫే వచ్వుమ్నుళ్చు త్స య స థానిరుద్ధక్చతుక a 

యూ వాసుచేవపంబ్లో ఫావాన్సపరా హా కారణం భవత, రణం. 
జీవమనోహంకారాః కారం సంకర్డ శకాద యో స్రూచ్చివశ్ః, సుతం 

| ig భూతం తం ఖల న్షభిగమనాడై ద టైప్) నాధ నై6ప్టాంై. 5౯౨, "న్లో 
(త 

శ Chg ON రి ఈ. 
మనుజ స్వంతే ప్రతిపద్యతే 1 హూ భగవంతం, య నై )ఎతదా 
చితెం తత్ర భగవతో యోసాౌ. ౪౯౩ బహ్యాథాభావో యదవీ 
హారిజస్సమారాధనం వినిర్షిస్టం, తత్కిల న నిరాక్రియతే యస్తాచె 
కచ్చు Yతిస స్ప, వ,ధితమ్. రో౯ళో. సం క్ష ణాదికానాం యా చి చోత్స క్ల అ 

వృదర్శితా సా హీ, నైవోవవద్యుతే కల యిస్తా సాలేమోమనిక్వ తావ త్తిః 
ఇ = ల వ wp న్నా న రాణా, తదనిత్య కే మాకో భగవచ్చా “వృర్న Ss సంభ వతి 

Un] 

చుం 

సూ. నచ శర్వుః కరణమ్. లో5. 

ఏత స్టాదవీ హాతొోరసంనగతెమా హి కలవా సరా. రో౯౬, Q_ 

యస్యాన్టి వరయ ౦తి హీ సంకర్షణపంబ్లి కాచ్చ క స్రరివం, ఉత్పద్యతేత్ర య __0 63 ౪+ 
౮ ఓం వాలి క రణం యచ్చ ప ర్ ,ద్యుమ్ను సంజ్ఞ కం హా మన;. ళో౯డ, జఆత్సద్యప నిరు 

ద్ద్ కాం కార; కస్పృళాత్చ మనస ఇతి, ఆఅచ్యాయు కం కరణం న చ 
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క రురాయతే కరచి ద్యాపి. రోణ౮. నేహ చ దృషాంతో వా శు తిర 

థవా నోపలభళ తే డైరి , డై 

ప్రీ 

అ సూ. విజ్ఞానాదివా వె వా తదవ ప్ర తిషెధః రోల. 

అథ యశజ్వేవం మావే యే వె సంకర ణాద యా గగితాః 
ర 

రోడా౯. జీవాదరూూ నవే సు స్యుర్విజ్ఞా వై శ్యర్వ క్ క్రబలపీ-ర్వ 5, తేబోధిర 

ప్రతి రై స్ నెశ్ రధ నై స్పమన్న కాస్పన్వె Xoo. నిర్షోషానిరన దా నాళ్లినీ 

పష్టూనా శ హాసు దేవో నే స్తై తేసాద్న థోపవర్సి తదోమః కథ్ధమవీ న చేహ 
ac 

భనకితి౫౦౦. ఏవమవి దుర్ని వారో యోసావుత్స తష్గసంభవో దోషః, 
నల (ల శీ అలో 

యది వ వన; స్పరఖన్నా స్తుల్యాజానో ఘా వాసుదేవా డ్వ్యాః. 02 

వ జేన కార్య నీ ద్థేర నేకవ రమెళ కల్పనా విఫలా, సిద్ధాంత హానికసర 

దోపోయం చుర్ని వార వవా త్. ౫౦ ౩. అభ్యువగ తం ౦ హి భగవా 

నెవైకో వాసుదేవ ఏతి యహత్, వకస్య భగవతో యది చ ళా 

ర సుల్న ఫావమాపన్నాః. 10౮. వీనమవి దుర్ని వారో యథా పడి స్టో 
పా దోష వహ భవలి, ఇవా వాసుచెవస సంజ్ఞ క్కృథమిహ' సంక్షీక షస 

చోకత్స తః. 20౫%. అసత విచచ్నే కాంవీహీ న దృశ్యతే కార్యక వణ 

భావోయం, ఇవా తర తనుభానా య యం న వ తే పాంచరాత్ర 

థి 
తెహైరక్కా స్త స్పంబావసాన మేతద్భ వోచి చ యచ్చ దృశ్యతే సక కు 

౫౦౭. ఖగ వదూ హల న్ చ తజేతదవగమ్యలే హి హొ సర గత, 

Ce 

యె. వ్వ ప తిప.భాచ్చ. రని. 
) 

నై 
ట్ 

ల న్ = 9 
విప తిేధశాయం బహువిధఉవలభవత హా శొస్తెని౯్ 
WU ల ఆశి 

౫౨౮. జ్ఞానైశ౦రష పముఖా గుణాస్త అతన ఏవ భగవంత, ప్రల 
య క స లో ॥ చాడ - ర్వ 

గుణభాొవం గుణీతాం విరు ద్ధా సువోపవర్ల యంత్వేతే. ౫౦౯. విప్రతెవె 
లో ల నం కి య జ న 

ధవదస్వ హా నిందాస్ట్రప కత్రగీమవి చ సంథభవత్క్ పెజిషు చతున్తు పరం 
( 04 

థి ర్యా 

శె యోల బ్ర్రాసవహ శాండల్యః. X౧0. శాస్తం తచేతదధిగత వానితి 

హొ వెదనిందావి, తస్తాదస రగ రో లై జై వేదవిపద్ధాన్థక ల్పనాసకలా 

'విరామాంసా మునినా వార్టిచేన వికచితా సేయం, చతు 

డతీయసంజ్ఞశ్చ యోాయమ థాాయః, ౧౨, 

10 
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గ్య వగా న భాషా ర ఇ చా యహాదే నూ త్రాగ యశ్చ న కారో క్ట ఆరాషవృ్రర్కా 

Gh 

(SA 

5 
Gr 

గమచలెః వ,కాశితో భవతు స యమ వవ. ౫౧౩. 

డై ద్వితీయా రె భాయ 3 తయా పొద 

గౌ » 

అథ తృతియపాదు, 
ల ల న్ 

వ. న వా కాశ వా కథం వజాయెత, త్యక దేశ 

సూ, న నియదడ్రు తే: గె. 

శ్పుతివిపృతివే.థాద్యది. పరదకౌణాము వేవణయత్వం, తర్జి 
శం తిషతొ=.యం వివ తినే భాదువేక్షణజయస్సా తీ ౨, పిత బులు 

3. ఉత్స తిశుత 
a ర 

ఏమేం లే, ఆ కాళ స్వోత్స త్రిం వదంతి ఖలు a 

స స్రసీయక శు తీయక ర దోగా ఖలు నైవ _వియదుత్ప్తి ఏ అరయ క యః ర. శింబ గః కులు కేం ౬ ప 0 

yy క్మ్ 
దమః. ౫. శు తచండతరేదు తసావయవువి కున్న య... పాలి 
ఆకు లి ఆలీ క్ష 

ఈం కానివననవూర్వక నక ల ళ్ళుత్యర్థనిన లతా య. ౬ ఆరభ్య తే విచార 

స్తత, వథమం హి వియదుపాశి,త్వ, నోత్సద తే హీ తదిదం వియ 
లాంటి లీ ‘3 yy _ 

AREY ౧ కై “ “ స =n దత" భవతి తచ్చ విభునంజ్ఞ డ్ర్ కించ తై ప్రకరణవా క్ష న మె 

శ్రూయతే కర్గిచిదాషపి, భాంటో గన్న హీ సడే ERS వాశే 

వంచభూతానామ్. ౮. తేజోవుధ్న మమూాద్నుం కృతా సృష్టీః వ్రవం 

న 
న్న " 6 

శా హీ సత ఏ వ్రు డం ప యవిజానే యా నంత | వా సత, మానం శ్రుతెక్ష 5 పా | గ ద్భ ప్ర 

బిరా. ద. 

అథావీ. ౧౦. దృష యవ్యువి వయదత్వ _త్తశ్చాందో నైవ దృ 
జ్ — రాన 2 య ఆన్ 7 లో న్ జ్ చ జా ల్తంయకవాక్సు తే ఖలు సమామనం తన్షనం, సత్వం జ్ఞ జానమనంతం 
వా న్ - స్తాదా బెంటాతాంచళ్ళ్శ తేవిదవింహా వఠితమ్ ౧౧. త § ౨ ఏతస్తాద త్మన 

J సాలే ఆ hy 



1290 భాబ్యార్గరత్నమాలాయాం 

ఆకాశ ఇతి చ య దాగక 

దుర్ని వారో=సౌ. ౧౨. తేజః 

క్యచిచ్చ వియదాద్యా, నై వావగవ్యతే ఖల్వన యో 
౮ ళీ 

ద్యుక్తొ నాకాళ లెజసోస్తు త డా, తవా చాదిజత్య్వముభ యోం్ట ఇహం 

ఛాదోగ్య లెత్తి తిదియక రుకూ. ౧౬. సృష్టుస్సక కృచ్బు)తస్య వీ యుగ 

పతాభ్యాం కథం ను సంబంధథక్కి వా రతాన “న్ని రితెదం వృథ గామ్న్మానం 

విరుద్ధమిహ భవతి. ౧౭ 

నూ. గాణ్యసంభవాత్ . 5, 

వవం విపృతివే పే భయ యా హీ వియజ్ఞనిపరా శ్రుతి తనయం, 

గాణీ జ వాచ్యా యస్యా ద్యియదుత్ప_త్రై : కథంచిదోపి న థచేక ౧౮. 

కారణసామ గీ వియదూక తే న దృ సల కావి సమవాయి కారణం 

సాద దేకజోరీ యమిహా కా నేకమ్. ౧౯, దృవ్యోత్సత్కె సాధనమే 

త ౦ వటాదిశే కార్వే వియత; కార్య త కిల తద నైవోవ 

ల కిమవి. ౨౦. ఏనం సతి చ నిమి త్తం యహ్నాసమువాము కారణం 

తేదప్కి తేదనుగృహ్నపృవృ్తం కదసక్యే సాధయేత్క_థం కార్వమ్. 

౨౧.ఉత్ప ల్సి గ్రిమకోం దృష్టః వర Kk _త్తర కాల రరార్వి 'శేషసా? పస్తే = జరా 

ws సంభ నియం న కక్యలె సోయమి. ౨౨. కించ వృథివ్వా 

ద్ఖో వై దైథర రిం చాస్య ఏ దృశ్వ లే భూయః, తేన వభుత్వమబత్వం 

సధ్యతి క్. కుక మేడిర్ల ౨౨. ఘటకర కాకాశ గృవో కాశా 9తి 

వయత టక రూపస్య, భేదవ్యపదేశో యం వా్టాపాధిమూలో న వస్తు 

మాలస్సా్యాతీ . ౨౦. ఆకానో జాత ఇతి వ్యవటెళ స్పా ప్రచు వ థి 

జనివరాల$;, గాణో వియదుత్స త్తిశ్రు తిక పి గ్ తజణైవ కిం న 

స్యాత్. 9, 

సూ, శచ్చాచ్చ. ర 

నాయుస్భెత్యాద్యా యా శ్రతిక్టి వాయ్యాంతరిత యో రవం, 
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అమృతత్యముపదిళంతి వియదుత్స త్తి తిం నివారయ తేషా. ౨౬. ఆకార్ 

వదిత భాన్యా శ్రూతిరాకాశేన తత్సరం బృహ; సరషగత తన తథా 
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సవ్వజ్షానం స్వ కార్యనా వటం, వ శా2ంతీియతాబేరవ థార ణవవీ తెలి 
ఠా ా | ల a గా wa? ల అక్ ర _ 

వేయు కమి. ౮౮౪ సరత సంభ జాడిద ఎఫూ వవ శ్వ  నోవదే 
అలానే 

షవ్నుం తేసాద శషవషయం సర్వజ్ఞానం తద తై, నిర్లిస్టమ్. ౮౫. తదుప 
ఈ ౪ సీ ; క 

te p Po = — ఢా శ అళగ 16 

నానో 'యోఒసౌ సర్వస్య బృహాకార్యతా వయ గణ జన్మళ్రతిరిళి 

స్ట ఏ 

ఇ 

అర 

గా i ర —D 

ఘటము కుక టకాది దృశే తౌ క్క న తఆష్షసుక్ళృతం మా ంచిడష్టభ కను 
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విభకో వియ దాడి భగ్యోపగమ్య తే లోకే ౯౦. తసాత్నోకి రా -దాగ్రో 

ఘుటవ తా ఎఫ్రిదిీవ నాళంక్యం, యో థర్మిన తయా. కిల నమనతాఫో 
టి 3 ౨ ని 

క్ ఓ ల్ క బీ ఛవేద్వభనోలపా ౯౧. పాతుస్స్పచాయమాత్మ నిన సంఫపపద్నాన 
న. య 

0 కప్పితోా 2ఒయం న్వా3 , టాతానజ్ఞాన నాన ద్ర దవ వ్యత్యమపహా కూ. గణీయ 

స్యాత్. ౯9 ఏవం చై ఎదో నభిచారొ నాజ్ఞానె యో తషియపం బం] 0 

రోటి చు శవా లె ఆత నఆ కాఫ్ ప్రత్ థు! గతా వ కాశాదికా రణ కేన. ౯౩. నిరా 
డా థి 

- జ ఇ 

ER కథం ని-కారో యథా వికాగ స్నా న్. ఆ కారో" క మొత త్కా న్య 0 

సకలం నిరాత కం భవతి, ౯౪ ఏవం చ కూన ME బుశకా క 

క్ 

నో 

యు: య 
తమజ్ఞానిషం తళైవా హూమ్ ౯౮. జ్లాస్నా మ్నేవమనాగతమి తెగనం జాడు 

రెవ సరళత త లీల 

od XN) ఇ | శే 

౯. సముజాతీయమనేకం వ్ స్మ్ను ఉపాజా 

సతెఒతో. నిత్నుం మయదైమో హాం య్ \ 
నీ లీ 

2 

పపన్నం యసాధవాషరంభత నాన్స్ నీ 
° ఈద” బి Gj” ట్ 

mn 

కరం సముజాతియం న చావ్యది త్నేశమ్ ౧౦౧. యవి చైవం నియ 

౧ 

లభ జీ 

గో 

గ్గ 
ర చె 

మదం “కాన ~ nt వ 3 ౮ స్ట్ నే జగ ఆట" మన ఎ క్స్ టూది 5 ర్యం కథం భవే తత, తంత తత్చం'యోా గ్ సను 

జాతియ యత్యవ మనులభం హి యశః, ౧౦౨. సమవాయి కారణస్వా మ్యెవం 
స్ రై 

రూపో హి నైవ నియమస్సా గత, నూతెపోవావెరచేషకా నజు 
ర ౧ లు Q oy Cp’ 

(6? స్నజ జ్యే యస్తాత్ . ౧౦౨౩౨. ఆకభ తెకిల కా యా అ” 
నేక మచవేక్కి నె నె వాయం నియమస్సా సఫద్చుతశళ్చృ వరిణామవావ ఇవా 

యఖ 

భవతి. ౧౦౪. పరిణమతే కల లో శే కషచిదేకమ నె మవి చ వరిణమతలే 
మృద్బీ జాదిక మేత త్త షనెకమేవాంకుకాః భావెన. ౧౦౫. తురాని తు 

కో వీ న్ 
వరిణవము త "హా రాక ౦ ద థ్యాది కార్య ఫా నేన, వ్ వెళ శాసనం సాద్ 7 న 

ముత్చాదకం నృచైక మిత్. ౧౦౬. తస్తాచ్చుత్వనుసా రా దెకస్తాచ్చ పా 
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మూధథె బాబే తదషదెవ సాతి _ ౧౧౦. ఏవ నిత్య గుణా గొ యజా వేనా 

సిరా భ్ పెద్ర్టయతం, అమృతత్వళు] సతో వే యో వియతో నిత్వత్య 

బోధికా సావి. ౧౧౧. అమృతా దేవా బ్రికవచ్చీర కాలావస్థితత(సా 

1 { లో జీ "జ 

రాకృ్ళతమ మత ఇహ ప్ప య టెతద్బ్రప హా కార్వ మితి సద్ధమ్. 

సూ. వశేన మూతరిళ్యా వ్యాఖ్యాతః. ౮. 

వవ ఆకాశసా జనిళుంతిరవి గాణీ బవా శబవ ల్తవన్. ౧౧౨౨. ఇతె 

ని 

అలి దేళ ఆ స్వత్పృ్రథ గహ సంగ త్యంత వవ హు 

యదడా నాయులేజసోరన యో; వా యోనన్ని రితెహ క్ర మళు ఏతి ర్యా 

హా బాదధిణతా సా స్వాత్ ౧౧౬ వా ధ(పర్య చవ ప్ర థ్ 

మ భంగ ఏవ సె స్వాత్ , తద్భం ౫ చ శుత్మో స్థదెక వాక్ళతమనుప 

కు ౦ స్వాతె. ౧౧౭. బాలే గ ణఇవాొదపోభణా 

ప స్పాత్, ఉత్పత్సివనలే వాశ్వే ఛాందేశ్యోపా నోద్బహ్య తేవాయ!. 
౧౧౮. ఆశాశాద్యాగయురితి వమ సె ఉరియ చ్ 

భుతోోరకిషిప పృతివే ధే చోత్చ _త్తిళుంతిరియ హా గొని పాన్. ౧౧౯. 

యన్నాలే వ్ర పె ఆ్య్యాదిళుంతిర స్ట సమయం నివాకరయ యత్న సః పతా 

నికనికు మేకత్పూ త్రం వ్రదర్శితం మునినా. ౧౨౦. ఉత ద్య మం 

కహానిరోధ దహ భవతి, ఆ అభ్యువగ త్ 

క్ష 
వ అ 

వి 
ల్ 

విద్యాపరొ న ఖ్యస్స్యాత్, అమృత త్యాడి శ శ వణం వస్బాఖ్ల్య్చా తస్యాం 
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థ్ » మ / మ గాయి హూభ నలి పూరక, ౧౨౨. ననిషహా నియతో వా యోరుత్స_త్తి వృకర రా 
ఘా తుల్య్గతయా, శ,వణాదిదమధికరణం భ వది “పాకం న కాతిచే 
శోబయం.౧౨౩ బ్రతి చేన్మందధియామివా కదాచిదేపో హి శబ్బ్వమా్ర, 
SVT గాది మవహౌం హూ చన్లో పది ర్ సా 
కృత్యా శంకా స్యా త్ మత స హ్యాతి జెక్ ఒయం ్యస్కదర్శితొ ముని 
౧౨౦. సంవర్ష వాక ఇ వే, యదసా వాయుళ్ళు్రంత్ర మహాోభు "గః, 

సూ. అఆసంభవస్తు సతోనుపవ లేః ౯, 
ఇవి Ms) 

నను ముది వియ డాదినా బుత్చ త్హిస్సా సరాత్మనోఒవ్ స్యాత్. 
౧౨౨౫. వియతో వ కార రూ పాది( కానటాపో యథా థ వదాషయుక 

nc. Ona న న oe ! ల స్యాద్భ్బ)హాః వ కౌ రాద్యియ దాదినాంళక్షై వచోత్చ త్తి. ౧౨౬. స్వాచ్చు 
దనాద్యనంతేం మహాతః పకమితి హి గిణమేత త్వా సత్; అమృతత్వం 
పా యథావా వాయాగ్గిబేస్సా తథావ చేవోవీ. ౧౩౭. త్యం జాతి రీ ఆం ఎం 

వీ 6 న రాం గనం a) ధ్యా న్ 5 a భ వసతి శ్రతిర్హ ముఖ ఫ్రఫ్టట్ థికా వాణ్యా,తస్తాత్స ౯ తనోఒవిస్వాదు 
త్స త్తి; కుతళ్నిదితి కంకామ్. ౧౨౮ నిననీతుముసంభ వ_స్లీ (తి మునినా 
రచితం తడేతదదికర హణసృతోఒన్న సాషదుతు తిః చితం త దెతవద్ధి! ఏణం, న ్రహాణస్పతో ఒస్వ దుత్చు త్ర 

కుతశ్చీదన్వస్తాత్ .. ౧౨౯. సద్రూపం బృహ యతో న భ వత్పతవవ 
పగ గ. నా జ్ రౌడా _ ౯౬ న + . వ్ ఏ 2 లన "ఎ త్స త్త (ప్రైగీల్రలవ్ కారా తక తాత్యనతి వశపవ పూన కషచి 

దఫా. ౧౨౩౦. నావి ని శఇవాత్పత ప్తపూ సత్బామాన్యం హీ శంకితుం 
వక్షం, లో ౩ మృదో ఘుటాదిర్య తచ్చ సుటాబేర్న దృశ ల కెర్టెవి. 
౧౨౧. నావ్యసత్ వా సత్సా్యాదసద్య దెతన్ని రాత్తకం దృష్టం, శ్రుతి 
లహా హీ సకారణమిత్యాద్యా యా చ దృశ్వ తే సావి. ౧౩౨. అథి 
పంచజనయి తారం పఠాత్శనోన్యం న చాతివారయతి, త్యం జాతో భవ వి 

ల తె కు తిరౌపాధికజని వ వ. ౧2౩. న న్న ంతేద్స 9వ 
ను వ We రబ వథానైవ. ౧ సద నాద్యనంత మెతద్బ పహ 
న చెవ లై వై హ కు లెర్మిరకోధో2ఒవి, 

నూ. లేవోత సథాహ్వాహ. ౧౦. 

ఛాందొ శో త త్రెబో౭స్ఫజ తెసి కశ్రూమతే హొ వాకష్టిమిదమ్. 
౧౩౦. తేన చ సన్తూ లత్యం సపలతీయతే చాస్య తేజస ససాత్ , తని 6వ ఆ క. a యా! 

_-౨-జై 
తై రిరియక వాశ్వే దృష్టం హీ వాయుమూలత్వమి. ౧౩౫. వకం రం 

వా కం Tg అ g ల on ర 9 

త వబ్యుపదెశొ ఒయం చ తత్పరో యేన. ౧౩౬. నవం వేబేరం 
162 

రా 

ర, 
ని 
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స్యా దేక జ్ఞా నేన సర్వవిజ్ఞానం, వాయోరగ్న రితి శ్ర్రోతిరవి వాయ్యగ్నో ్షః 
(కృవాక్టికా భవతి. ౧౩౭. వవం పా వే ట్రూత్ తేజోతో జాయతే 
హీ మపతంత్కి ఆహ శ్రుతిరేషా కిల వాయోరనగ్ని రితి చేమమే 
వార్థమ. ౧౩౮. ఇహా చాహాదానాక్థా న నచ క్ర మూాన్చా పాం పంచ విరా 
సేయం, ఆత్త నిఆకాళ ఇతి ద్ర థమహుపాదానవచమ దృష్టా. ౧౩౨౯. 

నెవ పురసాదవి కిల సొ సంభొవచతి క్రీయానిమి త్రైవ, సంభవ తేరధి కారే 
తుల్య క థమర్థ భేద వహ భవతి. ౧౪౦. ఆపిచ క క్రృమార్థక త వా ఈశా 

రూ సమితి “శల్పనీయా స్వాత్, ఉవ 'వదయాగసో ఎయం కారక 

యోగ్య దుర్భలో భవతి, ౧౮౪౧. శృతి రెషా తస్మై దిహూ గమయతి 

ఖలు వాయు యోని తేజఇలి, త త్రెజబోసృజలేతి శ్రుతిరన్యా బ్ర బృహ యూ 

నితేజ ఇతి. ౧౮౨. గమయతి యద్య్బోవి తస్యాః సరంపరాజనివవత్వేమేవ 

స్యాత్ , తస్యా ళ్ళు తమామి మ దధి తస్యా బ్రతి హా వృ త్ర 

౧౮౩. ఈళస్త రణవమకీదం భవంతి భావా వ్రతీహా గముకం స్వాత్ , పడా 

చాక్ర, మవచనానాం బలవత్క_మవరత బెక వాక న తత్ . ౧౦౮౦. నియ 

దాది కారే వీ ౯ బహాణి తేహా నాం సమన్భ్గయస్సిద్దకి 
ణాస్మి యాతి య 

Fal 

షరి 

సూ. అవి ౧౧. 

బ్రహూ ఖలు ముండక వాశ్యే ఖం వాయుబ్యొతిరావ బత్వంతె. 

౧౮౫. బహావ వ్రళవత్వమపాం క్ర ఏకు తమనం న తాసాం, 

తసా సా త్తృయార్వేనో నై వపామాన్నీ జత్వనిస్థిన్సో త్ . ౧౪౬. యత 
వహ దృష్టా లోశే తా ఆపో వ్యాన్నిడాో హ్యభా వెన, ఏతస్తాపితి 

తత్ర క్ర మాస్థకా పంచమోలి శంకొయాము. ౧౪౮౭. తేజోన్యాయ 

ఇప్ స్యాసీత్యతిదిశతి స సూత్ర కారో యం, ప ప్రత్యతతో విరోభే కథ 

మాసామగ్ని జల్వమితి చేన్న 1 ౧ర౮. యే చ 'ప్రవృత్కృలే తె తయో 
రిరోధథో హీ దృశ్య తే నేహ, శ్రుతివచనాదవరోథో నిర్దితో యేన 
ఇచా అివృత్క. తీ యోః, ౧౦౯, సోశీవలమతిచేశో న శ్రృత్య విరోధ 

“ర నాకా త్ , వంచమవాభూ తానాముత్చ త్తి ల్స్ క మనిరూవణా 

౦. లేబో భావాపనే న్న్న వెరే శ్ర, తీనాం సమన్వయ స్పస్తాత్ , 

రె పృథివ్యథి కారరూపళి సంత శేభ్యః ౧౨. 

ఇహ కిల తా అవ అతి ఛాందోగ్య వాక్య మేత దువలబ్బమ్. 



1800 భా మ్యార్గరత్నీ మాలా యాం 

తావత్శ యం సృజంతితి యు _కృవమూాఫాతి, శ్రుతిరా కాశా దాస్టియు 

ర్యా యోరగ్న్యరితి బోధయతే లత వ. ౧౬౭. స్వాతం se భూ నాం 

మతస్పృజం ల్వైన తాని భూతాని, త్ర లెజవిత తేతి శం  తిర్భతే * a తీస 

తమవపివ_క్తి. ౧౬౮. వతి శంకాం వారయితుం '₹జితద్ఖి ధీయస అ 

హా సూత్రక ణా పరసుశొ షర ఏవాసొ సృజల్ సయ మేవ తాని 

భూతాని. ౧౬౯. తాన్యే వాళ భ్యాయం_స్స దారే నై వాతిష్థమానక్చ, 

తదభిభాస్టినా దెవ హి తేజః పృముకై చలం భవతి. ౧౭౦ సుం షు 

నియంతృత్వం యల్తింగం తిసై స్ట్ భవతి నాన్యుస్ట్ర అంతేం%్భమి 

వలఒస్మి౯ బ్రావ్హణవాగ్యే హా దృశ్య అ 

శా సాం ప్రై ధల అదు తదిసి 

మయ తేత్యని నిం _స్తసష్టి చ సర సభ వ ఉపప్స్ట్ర 3 

2 — 
నూ. “విపర్యయేణ తు కమోత్ ఉపవద్యతే చ. ౧౪ 

శ్రలిక్పలేవిర ఢకంకా యదషివి నైవెహా పరిహృళాథాన 

౧౭. సహూళౌనాముత్ప త్తి 5 మతు బుద్ధావివోధిరొ గ పూ విల 

య కృ మోసి తేపాం వ్. నిచార్యుతె సవది. ౧౭౩. కమ 

నియ తేనై తేపాం క మణ విలయః కిమన్య థా వా సాష్టల్ ; భూతో” 
(UU 

త్పే_త్తిక మత _స్తదిషపరి ఆన "సత్ సందూ. ౧౭౮. ఉత్పత్తి త్రిస్థితివిలయా 

బ్రవోయత్తా యతో హీ భూతానాం, తత్ర వి సేషూబాపొదనియమ 

ఏ పహ యుక్త ఆభాతి. ౧౭౫. అథ వ తేపూం విలయస్వా పదా త్పెట్రి 

క్రృమానురో ధేను ఇ త్యాళంకా యోగా ా త్రజేతదభిథీయ తే వ హీ సూత్ర 

కృతా. ౧౭౬. విపంత క్కమవవ న్వ్టదుత్ప లక్ తిక మాధద్ది విలయినస్ట్, 

సోపానారోవోడా య శావరోహా కమా హ్ పిత ౧౭౭. కువ 

థాస్ఫాదిక మేవం మృది విలయం యి మృద విచాస్సే ౪వ, ఆ ఆప సెజనీ 

తేజో వాయా వాయుశ్చ వియతి వియదవీచ. ౧౭౮. బ హాణి 

విప తెన క్రమేణ సకలం హీ నిలయముపయాతి, స్ఫృతిరవి జగత 
ల స్ట్రతస్వాద్యాపిలయ క్ర క మం హా వివపరితమ్.౧ ౭౯. దెర్శ్మయతి యేన తనా 

1 వాత్పు త్త తక, మో హా భవతిహ యద్యుత్చి పర్సన్ ఇ బహూ విల 

క్వాల్ సదవమ్. ౧౮౦. సమవస్థితెవి కార్య కారణవిలయ కో 

శ్యత, కార్యావ్యయు తు కారణసమవస్థానం మా దృశ్యాల 

౮౧. తస్తాద్వివర్య యణ క్రృమోహి విలయస్య యు _క్ల వపెహ్క 



ద్వితీయా ధ్యాయే తృతీయపాదః, 1301 

సూ. అంతోరా విజానవునని క మేణ తల్లీంగాదితి చెన్నా 
షి ( గు 
విసపాత. ౧౫. 

రా నాను వ వాన ప్రోవు . నం. భూ తాన ముల్పే శ్రి తవ ళయావతెా కత సృల్మపృథిలే" ౧౮.౨ 

అనులోమ వ తఅలోవు క ర! త్రి వత | 
మో టై స్ 

కు 
WU 

ఆన చేసా న విరోధి పాళకమాధిబలవానర్త క్యమ ప్రతి వ్యు 
దా ౧౯౦. తీస్తాత్క_ర ణానామివా భూ తానంతర్య 

యు_క్టం సాక, య్ న్చ్చ భాతొకాని హి కరణాని మన; 

వు-స్పరాణి స్యుః. ౧ ౧. భూతో ర్స తక నుతో న తదుళ్స_క్తి క్రమే 

త్, అన్ననయం హీ త్వెమో కరణానాం భౌెతికత్యనూ 

స్టే. ౧౯౨౨. అథ  వెదభొతకాని హూ కరణాని తథావ చాత్ర 

విరోధ భూతానంతర మేవ హీ కరణాని భవంతి నైవ తతప్పూర్వర, 
గా ద జ — అద ఇ ఆలో 

. యె శే 3 జొ 0 లని ౧౯౨౩౨౩. ఎవం ఫ్ర” న్నాత ద The సతి మంత్ర ఎ క్వ యః 

భూత క మాది కరణక మష చాయం పొ నో విరుదసా ఇక్ డ్ భి క్ర క్రి న" 2 ( న ౧౯౪, 

తనాత్సమంజసన్స్యా దూ ప త "త, ఆక మాంయముపదిష్షి 
జాడీ కి ఎలాటి ర 

సూ చతాాచరవద 



భూత శుతివా క్యానాం విరోధళంకా నిరాకృతా పూర్వం ఇహ 

చే యు భూయః. ౧౯౬. జీవ 

0 స్వ తె సపది, జా తెస్టి దర్శ నేన ష్ 

యత వవమాదీనామ్. ౧౯౭. శు తెవచనాం క హీం విరో భే 

బాధస్బా నైల్ ౨ శ్వ చ జీవోత్ప ల్తి డ్రి క్కష వణ భూత 

ష బాధస్వానఆ . ౧౯౮. ఇతి ళం కాముష్ష రుం సునినా రచితం 

త దేతదధికరణం, చోతేనముద్దిశై కన హి జాలేహఘోప చ ఏధీయ తే లో శే, 
"ేయావీకోధతో నేయమితి న యూ దృష్టి డు 

దక మఖిలం దెనోదిజన మం అలం స్యాత్. . ౨౦౦. నహ 

జ్వస్న క దాచిజ్ఞన్మ ల యూ వా సత న్వ సంభవత్రి యది చెవశీనునినా 

ఫ్ జీవస్సా స్రచ్బాస్త్ర మెతదప | అ స్వాత్ ౨౦౧. ఇస పా_పిఫలం యు చె 

ధిశా స్త మనిష్ట్రనిరసనార్థం యత్, ప్రతమేధశాన్త్రనుసత హ్యాధి కారిణి 
కుత్ర సఫల మేతే తా వత్ . ౨౦౨౨. తస్తాన్న జాయతేసా న మి యితె ఇ 

ఏవ నిత్వస్సా్యాత్ , శుYఠరవి జీవా వేతం వా వెళి కలై సమక్షమున 
గ్ ౨౮౩ జన్మమృతివ్యవ దేశ్ లో హస భాక్ష ఏవ స్యాత్, 

సావరజంగనుదహమవ్షపా శ యా జన నురణళటబ్ల సః ౨౦౪. తత 
ఇ చే ఇఒ క 1 WU 

సవా ఆయం ప్రరుష ఏవమాద్యా హూ  తనుసం రొారాగవి యోగా 

యత్తావిత్ జస నృమరణ* బై. ద్వా, ౨౦౬. జా లెష్ట్యూదివిఛాసం సకల 

మవీ శరీరజన నసావేతం, స్థూలావుత్చ క్తి తిలయాా _తస్తాద్దెహన్యపా రో 

యా వేవ. ౨౮౭. న హీ జీవెతావతావితీహూనస సూత్ర నిరాకృ్ళతే భవతి, 

తస్టపరస్మాదు దుదయో వియదాదినామివా స్తీ నా స్తీ ౨౦౮. ళంకాం 

నిరనితు మేతాము_త్తరసూ సూత్రం మునిః వ్రచర్శయతి, 

సూ. నాత్తా శు, తెర్షి త్యత్వాచ్చ తాభ్యాః ౧౭. 

డాం ది ద్రియసంఘా తాధ్య్వవ్న వ జీవః వవీద ఆతాసా. ౨౦౯. 
ధి | 

క్త శ్తిలయాభ్యానుస్సృష్ట న్త్హ దర్శితం పూర్వం, భ సతు 

తాప హృయమాక్తై" వియ దాడివదాత్శన పుర | 
ఇతి వాచ్యం యతః వ్రతిజ్ఞా హి నోరు ధర ఆమ్నా లైవోత్పత్హి 



ది(లియాథ్యా యే తృతీయ పాదః, 18308 

ర్యథా సుటిపావితి క్కుతావవీచ, ౨౧౧. అవికృతవవ వకాణా వవిష్ట 

బ్రహ జవఫౌవనూవన్న % ఏవం సతి ప్రతిజ్ఞానమంజనై వెతి నేహా యు_క్ట 
తమం. ౨౧౨౩. అవవహాతపావ పత ౨౯? పరమాళత్తై గయత హీ సర త్ర 

తది(వరితో జీవో ధకాధన్తావిపాధనో యస్తాత్. ౨౧౩. ఏవం లవ్ణ 
ఛేదే జాగ్రతి కథమైక్ళ మేత ఈకాకృవళతి, వయ దాదియ 

తత్సర్వం వివతమేవ దృష్టం హూ. ౨౧6౪. వరమాత్త నో నిభక 
నావవి వికారవఏవన స్వాత్, యచ్చ ప్ర వేళ వాక్యం స ఏమ ఇత్యాది 

మం త్ర పరివఠి రొెతం. ౨౧౫. తదవవిచ సి కోరభా వాపత్త్యాతన నోషవపాదనీయం 

స్యాక్, జీవోత్స తినితిరివా వానే యద్యపి న దృళ్వ తే ఛావీ.౨౧౬. 

న 

బటి 

క్వ చిదళ్ళుతమన్య శో, శతం న వావయితువున జతి 

గా _ థి 
సోఒయమితి చెన్న. ౨౧౮. యోా౭సనావాతా జీవస్ప చ ఖలు నోత్స 

దష తే కదాచిదపి, జీవోత్ప త్రికయం న ఈ) ఏతం తెషూవలభ్య జే కావి, 
౨౧౯. ఉత్స త్తిరేవ తస్వ హీ కథమవీ వియదాడివన్న సంభవతి, నిత్య 

త్వమేవ తస్య శగత్యం తభ వ గమ్య లే యస్మాత్ ౨౨౦. నూ క్రస్థాచ్చ 
చక భాదజరమువగన్యతే & పా తనై వవ అవి క కారత(ం చ తో వరా 

తృ నోవ్యావిక్చతస స్వ చీనతేయా ౨౨౧. సమవ స్థానం బృహాన్వదూవతా 
లభ్యతే హీ తనై ఫ్ట్వ, పద్య కేపి సా కథ మేవ 0 రూపస్య తస్వ 

చవర్ప్త్ ఆః, ౨5౨, లంక హా కత యో న జాయే మ్రియత 

వనమా ద్యాహి, వవ వమువోనజ ఆత్త త్యే వనుబో నిత్య వీవమా ద్యాళ్చ. 
౨౨5 వవమనే నెతా బా స్ స్తల కృషే కేవ వమాడి కాళ్ళు త యక్క తే _లే సి 

మనత్వా డాస్టి అవీ కథా స వష 9తి చైనమాద్యాక్చ. 9౨లో, 

చు 

నిత్యత్వమభిద థా: జీవోత్చ త్రం నివాక=యం త్యోవ, నను జీవో హీ 
వం విశకారవ వతి యు సమిత్ చెన్న, ౨౨౨౫, నాస్య నతో రు భె 

గో భవతి హీ బుధ్యాద్యూ పాధిమాలో౭_ సౌ, ఏకో జివ ఇతి శంతి 

కత్యేం య్న దర్శయత్యస్య. IDE, తనై గకనై వి నాటిన ఉపోధిను 

యతాం వ దర్శయ త్వమా, అయమాళ్తా బ సాతి హళ్యి డిళ్వు బ హా (WU ట్ర J -3 గ సాన 
రూపతామస్య. ౨౨౭, విజ్ఞానమయ త్యాదికమన్యా వ్రవకృతస్వు దన్మయ 

fal 

Ry 



1304 భా పహ్యార్భ్థరత్న దూలా యాం 

త్వెషా, తన్న యతా హా వివి కస స్వరూపవవి విజ్ఞునవి ధుర తావూలా, ౨౨౮: 

జాల; పీ మయ ప్రతిన త్తన యతో తదువవ_ కత భాసా చవ య్ 

లయ శ వణం యదవీహ దృళ్వలి త తదవి. ౨౨౯. తత్ర దు పొధ్వు త్ర 

లయ వ, తిసంధిపర తయా నేయం, విజ్ఞానఘనళతీవా నటట 

తమర్థముపదేళతి, ౨530. తనురూవవరిణ జేఫో S$ భూ తభ్యోఒసా 

తాన్యేవ వీయజ మానాన్వనుసృ త్యాయం కొనావత యు 

యస్ 

వయాతిి, కిం, సత్య్యాపాధిక మరణానంతర బుతస్య నానీ సంష్థైతి, 

ఏ న స్వతీ తో స్తేత్రి ౨౩౫౨. కతి 

వ ప వ. వ ప్రవన్మయతి, ఆతా విజ్ఞాన 

కాచిదతో ౨౩౨. ఆపాదిత వానో హం 

వం, సలి భరతో య్మోాప ఏ న్నన నా అరే 

A&E 
Pcl స FE bp 

అట్ట రి రగ (ఓ గ్గ ఓ ట్ల రన్న 0 గ ల్ 

AC గ కం డు ౧, ల్ 3: sD fo a? | ర్న 

[ 

\ ౧౮, వ ప తాస _౨౨౯౪. మునివవినా వాితాగ్షప ం వూ, రసం 

లో గాద "శ 
దపా ప తెజ్జానుర్ ఎవం 
ల య (| 

. D2, అవిక్ళత ఏవ పరాత్తా న జీనఫావన "డేహసంస్థ వటి, 

లవణ ఖీదోఒవ నరారూరుహాధితం తొ నవస స్తుతం లే త్ర ల్రేస్బా Ne DIE 

యస్తాదత రూ ష్షమిత శుగతరేషో తస దర్శయ మ్యేవం, న్్ జానాపివు 

ఇవాతనో హి సకలమిదం. ౨౩ ౭. సంసార ధర్మ జాతం 

ఖా యోవపిక్ తి తనె సై న్టిన, పరమాత్తే భఇావమవులం సొ కథం 

యేత వాథ జాయేత. ౨౩౮. తస్థాద | పన్న నితో నైవోశ్చవ్యెత 

రి 9 
oh 2% 3 క్ GA in తన వ్ (| a (అ) GA ల్ 

న్నా 
యై 

మివాయమాళ్మై స్యాత్ _ ౨ర౧ యది నిత్వం చైతన్నుం తస్య భవే 

3 ప్షమూర్చి తాదీనాం, వైతన్వం కిం న భ పత్పొధనవై యగ షమపే 

౧ ౨౦౪౮౨. ఆ కమైతన్నె బై కషం తస భవతి కథమితీ గంతు సబ WON థమ: 



ద్యితీయా థ్యాయే తృలియపాదః, 1805 

నోతృద్య తే యతోయం మవమేవ బృహ యది చావి కృతం, బుథాస్ట 

దు పాటి యోగా త్త తదేవ జీవాత్త ౫ ద్ద భాపవూవ న్నమ్. ౨౪6. యద్ధి వరం 

బృహ న కన్నీ త నిస - కాన చిద్రూవం, స సత్యం జ్ఞ జనమనంతం బ్ర బ "వాతి 

శులివచోభికామ్నా తమ్. ౨౯౫. గ్యడిచ వరం బవ్లోసా కెవస్సా 
7 

త్తి నిత్య వై తన్వః శు తయో విజ్ఞానవ య ప్రకీరేణ? పఠితా స్తథైన 

ద ఫం తేచి టోయమను స్టస్చుపాన వ నిలక్య కృ రేక్యన్టా,. న 

జోన్గలొప్పురు వసా గని భవతీతి బోథయ ల్యెకా. ౨౮౭. విజ్ఞాతు AEN 

తేర్న విలోవ ఫకతీహ బోధయత్త్య పిన అథ యో వేదేదమితి ప్రతి 

కరణం వేదనానుసంఛానాక్ . ౨౮౮. దేవాత్త నో౭వపి భవతి హా న్క్య 

జానసగరూవతా నీద్లా, జీవస్య నిత్యవతనభా బే మ్రాణాదష్టినర్ణకం భూ 

యాత్. ౨౪౯. వ్రది తు న హీ ప్రాణా కాదిక కమస్య చ గంఛాదివిషయ 

వృత్యర్థం, గంఛాయ ఘ్రాణమితి శు)తరక పు క్వౌర్థ మేవ బోధ యతి. ౨౫౦. 

సుపాదిషు చైతన్యం స్నాదిత్ ళంకావి శస కర్శవ్యా, శ్పుటే ష్టైవ 

వరిహృ తోయం వళ్వనై స తన్న వళ లి తష నయా ౨౫౧. యద్చతయ 

మానత్యం సుబాదిహు దృశ్యతే కూ తది కిల నహీ చెతనా ప్ట్ా వా 

త్సరం తద్యిషయవృత్వ్వ గావేన. ౨౫౨. వియదా శయః వ శాతో 

యథా,వ కా సిర్టవిరహాతే త్వన, వై వాఖివ్యు కన్నా వ్ర _కచ్వదిహోవిలి 

సరమనవద్యం ౨౫౩. త స్తాత్చద్లం నితరాస క్షయం ప భజానరూవ ఆపే తి, 
3 రా దట్టి టి ల 

నూ ఉత్కా్రింతిగత్యాగతీనామ్.. ౧౯ 

సం,వతి కింపరివూణో జీవస్నా వ్ట్ద్తో నిచార్య లే భూయః. ౨౫. 

నను జీవే నిర్హీతం ని నిత్యత్వం నిత్య శోతనడ్షమవి, అతప్రిహా వరమాత్తాసా 

జీవ ఇతి నిరూవితం పూ వఫూరలే, 201 లో దూ పరస్య 

తరనంత తా సాహూ భవతి జీవస్య, న చ వరిమూణాంతర చింతా 

నస చితేతి చెన్నై నం ౨౫౬. యత ఉట? త్కాంత్య్యా దిని ప్య్వాస్వ వరి 

చెద మేన గమమొంతి, కష చిదణుపకి మాణతగం తనె స్రైప్టివామ్నా శే 

nC 

పద జీన. ౩౫౭2. ఏత కన్యానానాలల మువపాదయిటేంం కృతోయమా 

శక ఆతా" “౦త్వ్టెది క్ వణాదణురాక్యిసొ భె పడ్సరి + చ్చిన్నః ౨౫౮. 

ఉ తా గంతెస్ప “మేతి సుతవా వా శ్వేనో: పదర్శి త" తస్య, గతిరపి యే 

వై శేచత్యేరయా శ్ర శ్రుత్యోవదర్శిళా భవతి. ౨౫౯. ఆగతిరవీ. నిర్జిష్టా 
16% 



ద్వితీయా థ్యాయే తృతీయపొద*. 180? 

సక లశరిరగతా కభమువ లబ్ది ర్దృృళ్య్టోలో కి హి సాలోకే , ఉపలభ్య లె ఫం 
గంగాజలమగ్నా నాం సమ "గ తనుశై శేతేరం. ౨౭౮. వరితాపో, తళ్రైవ 

చ నిదాఘనమయిు హీ సకలెడేహ గక 

సూ. అవిరోధశ్చందనవత్. ౨౩. 

బ్రతి వద్యుథాహిా లో శే హరిచందనబిందు రేక దేశ స్థ ౨౭౫. 

సకలళరిర వ్యాపినమావ్లోదం జనయతిపహా తద్యదయం, డె మాక దేశ 

సంస్థ జనయత్యుపలన్థిమఖిల దేహ గ తాం. ౨2౬. త్వక్సంబం ఛా చాస్య 

హ్ సకలశరీరగత చేదోనా భవత్, 

సూ. అవస్థితివై శెప్యాదితి చేన్నా ృభ్యువగమాద్దృది హి. ౨౪. 

నన్విహ దృష్టాంతోయం వివమో నేహోర్థ సాధకో భవతి. ౨౭౭. 

హరిచందన బిందూరసావిహా ఖలు చేపైక చేశసస్థ్టోవి 13 వత్య మణ మో 

దృష్టో జనయన్నా వోదమఖలచేవాగతం. ౨౭౮. వహ వునరుపలబ్దరియం 

సరాషంగ వ్యావినీ వరం దృష్టా, నెవైకబేళ సంస్థా వ్రత్య కేణోపల 

భలే తస్య.౨౭౯.తసై వక దేశ్ సంస్థితిసాధక నునుమానమవి న చేవో ని, 

ఉపలస్టిరియం కీం వా  కృక్ట్నరనుస్థక్వగింద్రి దృియనై సవ. ౨౮౦ కీం బా 

వియతీ స్తవ విభో! కం ఇవా EE హైక దేశ సంస్థన్య, వసతి సంళయాని 

వృ _్రెన్షృహ్రాంతోో నహ యు క్ష ఇతి తిచేన్న. ౨౮౧. చె ఫైక దేశ సంస్థా. 

వేదాం తషూవలభ్య లెతస్య, మాయం విజ్ఞానముయః పాకే ప్రాజోషిక్యాని 

వేదవాన్వెన. ౨౨౮౨. హృద్యంతర్హో్యతికిత శ్ర శ తివచసా హృదయదేశ 

వృ _త్తిత్యం, యస్తాదస్యాభ్యుపగతమతే ఉప వన్నః క్లై స దృస్తాంతః. 

౨౮౨. దృష్టాంతా వై షమ్యాదవిరోధఇతిహ యు క్షమేనో _క్టం, 

నూ, గుకాద్యా లోకవత్ . ౨. 

చైతన్యగుణవ్యా ౩ పరవిరోధో భవతి లోకవశచ్చాహ. ౨౨౮6 

యద్వన్మణ పృ ణి వ దీష పృభ్ళతినా మేక 7 ధే 'సంజ్ఞానాం, యా చ వ వ్ర భాతదీ యా 

నా వాదికి డేశసంగ ఈ ద్భళా. ౨౨౮౫. సన్నిహ చందనబిరదిేరకి కీల 

దేహా కెన్ సంస్థస్య అవయిువవివ సర్పల్యెన హ్యావ్లోదయి తృతషముచితే మే 

వాస్య, ౨౮౬. ఇహ ఖలు జీవస్యాణో ర్నిత్యస్య తణెన సంతి నావ 

యవాకి శైరనయవైః కథం వా సకలం దెహంస వి వ,న స్పెత. ౨౮ 8, 
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ప్రతి శంకాం వారయితుం నూ త్ర తదిదం కృతం గుణా దత, నన్నిహ 

కథం గుణోసౌ గుణీకముతి శ్రమే సర్పితుం ప్ర వ భవేత్ . ౨౮౮. వటగత 

శం-కాదిగంణో న పటాదన్య త్ర దృశ్యాలే లే కె పప్పభిా మా న 
a 

నతో ద్ర, వ్యాంతర మువ కింక సా భవతి. ౨౮౯. నిపిడావయవం 

తజో ద్రవ్యం లభ శే వ్రద్పనం ఐజ్ఞ్హం పూ, విరళెవయవనవం యదిదం 

తేజో ద్రన్యం హా తత్ప కా భవతి. ౨౯౦ తేస్తాదం యు_క్షవవ ౩ వయ 

మ్ వ్ దృప్రాంత అ్రత్వతః వ వఠ తి 

నూ. వ్యతిరేక గంధవత్. ౨౬, 

సూ. తథాచ దర్శయతి ౨౭ 

ఇవో ద గి గత్రెరేశేకాకారి, ) “త గంథనర ద్ర వ్వస్య వృత ర కణా రి వర్త న్వు ౨౯౧ 

గంధో గుణొ యథా వా మైతన్యగు గంణోవ్ _కద్వడేన స్యాత్, ఉవ 

లభ్య లె హీ కుసుమేష్మ, 
గుణ త్వాద్రూవవదా శ్ర, యవిలిష్ట్ర తా న యు శాన ఇక్యేః ద్వప్టఖి 
చరితం దృష్టో గంధ యతళ్చ విశ్షెవః. ౨౯౨, గంధనాష్టః 

శ్ యణ వ చైవ ఇతి 3 తు నహూ యు కం, యనసనానూల ద వా 
ME బగా 

29 2 py గ 

నీహా ee నూరః కుంసుమావయ నా దవన జాన్సర్యతో కూ 

జనయంతి, ౨౯౫, గంధం వవిళంతి తథా నాసాపుటమితి న చేహ 

యు_కృతమం, సూల హ్యాతేం ద్రి దియా నే స్పై సృుటో హా గంధః ప్ర త్రయ 

మానో౭ సౌ ౨౯౬. .తేస్తాన్న కం వజేతద్య శైవ దృష్టం త భావు వేతనం, 

దర్శయత్ శరతిశేపా త్రశ్రైవ హృదయాలయ త్యమణు తాం చ, 9౯౭, 

కన్యాభిథాయ పునర పాలో మభ స్త సథా నఖాగ భి వైత స్వెన 

గుణేన హీ సర్వతేను వ్యావి తాం చ దర్శయతి. ౨౯౮. శ్ఫుత్య నంత రావి 

లం బెదార్ట్రపిత్వం తస్య దన్శ్మయత్యధునా, 

సూ. వృథగసవపశాతి . ౨౮. 

సృజ్ఞుం పృథగువపదిశ్ తి శు?తరిహా యా ప్రయా కొరితమి త, 

౨౯౯. కృత్చ్న్న తను వ్యాపి తేగం తద్దువ తస్యా ప రృయ'క్యేషా, సాష్టపాధి 

కారపితా శ్ఫుతిస్తదేతదితి దర్శయత్యేవం” 300. అణురయమాక్రా 

ఫీశో విభురత ఐక్యం కథం త యోరితి చేత్, 
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నూ. తద్దుణసారత్యాత్తు తద్వ స్ట్రవచెళః ప్రాజ్ఞవత్. దక, 

సో=౭యం హా వూరవతు వ్యాష్ళ త్రిఫల స్తు బ్బ వహా భవతి. 
(ష్ 

‘ య్ 
గ వా ద : C4 అర ఇగ జ్ - జ 300. ఉత్ప తర శ వణా ద్బ పాణ ఏవ వ్ర విశ దృష్ట్యా చ త ద్రూవ 
త వదెశొత్చర మేవ బహా జీవ ఇతుగర్షి కమ్ 30. య్లావద్చ గహవరం 

3 — + తీ 
స్వాతి వాకా జీవో=ప భవితును పక్ష హ్క ఇవా చ వరన్న విభుతళం 

శ్రుతమత ఆతెవి భవతి విభులేవ. ౩౦ 
హయం విజ్ఞానమయ ప్రతి వృఖితొ జీవవరా హీ @ ల 
బాదాసృమ్థిరా సెన. 396, యది బాణుర్హి వస్సా కత 

వెదనా న స్యాత్, తషక్సంబంథాక్చా చే చాత్క_ం కంక క్. తేద దెవ 

నాసి 50% క్ర కంటకతున్నొ లభ తె పాదడత లే వేదనాం న బాన త 

(Gh © న్న జ్ ల 
Cr 

ప? 
దపా చైకన్యగ గాస్వ వ్యాప్ర్ ర్వా కథమణోరి ర్హ్వజీవస్వు. ౨౨౬ యచ్చ 

నుం వాం ఆ గ్య పనా 5 ప స్ శ ne గుణన్య ఇత్థం గుణేనమనా లతా తర్క థం నధ్వ్యుత  గంథిస్వాశకొ య 
ఏవ హీ సంచంతతెతడదేవయు కవత. 30౭. చ్వైపాయనెన మునినా లీ ఎం య 

సా్యావల ఫి స్రమ్స్ గత త చెత చేవో* క్షం, సర్వశి ౦౦ వా హం మై తన్యం 

సాద్య దాస్య జ్నన్వ 3౨౦0౮. న న. పా వ్రైతన్య 
రూపఏ హాస బెప్ర్య రూపో యా హీ వహ్ని సథాయ 

భౌ వా రురాగా _త్తీనువరిమా+ణత్వనిరస 

నా వై వు తస్తాదిహ పరి శేషాద్యిభరయమా లే తి యు క్రమఖి థాాతుమ్, 
౨3౧౦. దయుత్వవ్థన దేశం సంగ మయతి సపది 3 సూ శో, క కారి స్కా తద్దుణ 

కా యు వ ర అష్టకా హూ విశ్యాళా హిమజ 

3౧ 
య 

మస్య 
సంసారితగం చ భవతి | తన్తూల 0, స్వత వహ "సోంపిమకరా తదగద 

భో కా చ నిక్యెము క్తి కశ, ౩౧౨. అణువరివరా జా థా్యానె బువ్వ థాస్టన 

వృయు _కృఏవాన్య, అ లాలో వబేశో బుద్ధ ల ane న 
చ సత దాస్య స్వాం 5౨౧6౮. ఛ్రాతరిహ యాట లో పత ముమణుత్వ్వం 

పా తస్య నిర్షి ష్ట్ర, అ అంప నచ వా కా దానంత్యం తస్య సమ్యగుప 

దిళతి ౩3౧౫, త చైపృవమాంజసం సాద్య దె"వచారిక మణుత్యమిహ 

భ వత్, ఆనంత్య మాపశణారికమితి నాళ ౦క్యం యతళ్ళ్చ్చ సరస్టత్ర,, 3౧౬. 
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అద్య గ్ ల వత వఏవ శ్రుత ంకోప షూపదిళ్య తే తస్య, యాబుబ్జరిత్వాద్యా 

తర సాష్టిరా గృషాత్ర శాం వాసు న్స్ ౩౧౭, సా బుద ళో గమూాలాం 
థి 

తామాచమ్టే నప హా స్త పణ, యా శ్ తిరేపోణురితి ప్రథయత్య 

తా త్ర 9 పరదబాణేె ణుతౌం న తే ఏరా పా హా. ౨౧౮. జ్లాగొవ్రసాదగమ్య రవ క 

యవి త్ర నిరిష్ట్యకి, అణుపరి మాణతళ (౦ కిల జీవస్యావ్వనుపవన్న 

మవాతః. 0౯. దుర్జ "నర్వపరా స్వాదు పాధిసంబంధపరత యా వా 

Ce 
(౩ 

స్యాత్, యచ్చాన్య చ్చు 9తివాక కం వ్రచర్శితం ప్ర వ,జ్ఞయా శరి5మితి. 

3౨౦. బుుః ప్రజైన నాషాదథ వా నప చేళ చాత్ర మేతతా ప్పి 

వ్యవదెశ్ "_యముభిన్నే భ వతి శిల్లాపు త్రక కస్ట గాత్రమితి. ౨౨౧. 
59 3 నై మ మాం! 2 

అత్ర చ గుణగుణిభావో వా స్తేత్యు క్త కమేెవ సూత్ర, హృద 

యాయతనతోోఏ తాయ తడవ చోత్మా_ంతః, 3౨౨. 

క్రమమర్థ మేన న్్ నన్న గహ మి తో హొ తతః రు బుదకేయతి, యద్వూ 

త్కాంతిన్న సాఫత్స్యాకా 0 గక్యాగక్ కథం తస్య, 3౨౨. తా 

ది ఫ్రవదేశ్ ఒసావుపాధిగుణసార అ" వ్రయు _క్రస్నా ఏత, పరమాతే, నో 

యా వా వాని జ సో పాస సెషు సగుజేోదు. 3౨౪౯. స్యాద్వన్దపదేశో 2_ 

తయానీఏ ౌకత్యయముపాధియోగోన, సంసారి త మణంతేగ్భం తదగ్ష 

జీ వేప్యుపాధియో న, 3౨౫. బు థఛ్యాత్మ్ యోగతో నను సంసారిత్వం 

య దాస్య ప్రక ల్పెత్కే స సం యాగ న్యాపగ మా భ వత వళే 1విుతి తద్విఠయరూగ 

పా, క. తేస్యాసంనసారిత్వం సా ప్టైదిలి కంకారినిరో కరోత్య ధునా, 

సూ. యావడాత తభావిశ్యాచ్చ న దోప స్తద్రర్శనాత్ . ౨౦. 

నూ కంక కార్యా యస్తాద్బు థా ద్యుపాధియోగో=_సా. 

3౨౭. స చ యావదాత, భావి నాకస్తా దవసానమిహూ భవతి, 

యావ _త్తత్యావగ కేరస్య న సంసారితా నివుత, ౩3౨౮. తొవచ్చ 
నోపశామ్యతి బుథ్యా ఇెరాగో న కేనచిద్యాపి, బు ధ్యా రరాగో 

యోాఒసౌ స కథం సా ఫ్రప్బానదాల్కె ఛావీతి, ౩౨౯. వపా శంకా మునినా 

నిరస్వ లె సవది నూ శ్రే స పేణు యోయమితి (కొ తిదృట్టో విజ్ఞానమ యో 

"= బుదిమయ ఏవ. గం. మనఆదిసాహ చరం వీజ్ఞానసీ శపలభ్యతే 

“మయమనోమయపురస్నరా శ్రుతిన చం తర దృష్లాః 

త్యం ౪ "ససమానస్పన్నితి శ్రుతిర్యాపి, లో కాంతర 
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గమనేవీపీ బుధ్యవి యోగం వ్రచర్శయత్వేషా. 33౨. మిథ్యాజ్ఞాన 
పురస్పరఏ వాసా వాత్తబుస్థిసం యోగం, మిథ్యాజ్ఞాననివృ త్రిర్వ హీ 
సమ్యక్ జ్ఞానమంతరా భోవత. 333. తస్తాద్భుథ్యా యోగో నమ్య క్ 
జ్ఞానాద్భతే న ఛా మ్యేత, శుతికవీ వేదావామితి వ్రథయతి తమిమం 

ర వ్ జ 22 య " రావి గాం కషం ం టీ మయానో ర్ 
యథో దిష్టార్టమ్ 33౪, అక్యేతి తం" విదిణా 6 మృత్వురీ మార్గో, య 
నాయ నాన్వ అతి, నన్నిహ సుపా పళయె బుథ్వ్యాా యోగో న కోక్ళతే oJ 

జ్ఞాతుమ్. 33%. కృత ఇం వికావవిలయం స్వమవఎత రాతి శ్రతిక్యతో 
వ క్షి, 

జాల 

3 

సూత్సరూ వేణ, సితే ఏవ సంవబో భే న్యం గృహ్యాత వతవా వక్త 
తొరెషో. సతి సంపద్వ్యేతి చేమ మేవార్లమ్. 

సూ, నిలతవలబ్ధ్యనుపలబ్ది నంగోన్యతరనియమో వాన్యథా. ౨౨. 
ఆత న ఆ సాధిభూతం హ్యంతీఃకరణం మనళ్ళ్చ బుద్ధిరితి. 3 రోం. విజ్ఞాన 
చి త్తమితి హ్య నేకథా గీయతే పీ వేదేషు, నిశ్పయమవ్నా _కస్పద్టిన్పంళ య 
వృ_ల్రెకమిదం మునొ భవతి. 3౮౧. యద్వాంతకరణమిదం నాభ్యు 
గ మ్యొత తర్హి దోపోయం, నితో ్యవలబ్దీరథ వా న ళఈస్వెానువలప్లి ౩ 
తస్య స్యాత్. 3 లో. ఉపలభ్టిసాధనానామాళశ్షేంద్రి యవిషయవపికశా 
దీనాం సతలొ వలబ్ధి రేవ వా నన్నిధిరోూగన తస్వ జాయేత. 3౮౪౩, 
నతి హీతుసమవ థానే యది చ ఫలం నైవ దృశ్యతే తర్హి, అనవర 
తానువలల్ధి స్తన్యెయం భవతి దుర్ని వారైన కరర. శక్తివి 
వాపాన్టిల్తె ౦ద్రియయోరివోభ్యు వేయస్స్యాత్, శ క్స్క త బంధో సా 
వాత్యేన ఇహ వక్తమనుచితో భవతి. ౩5% యస్మాదవి క్రి 
వాక్తౌ లెనాయమనుచిత_స్టన్య, నాపింద్రియస్య నూరోష తరత ణా 
కుంఠ ళ్ ్షీక నై రవ, వర, మభ్య హూ కథమకస్తాచ్చ న్రియం తస్య 

౧ 

ద్ 

ర్న 

Man 
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చోవకు థ్వెత, తస్తాచ్చయదవ థానానవ ధానా ఫ్యెము ఇ వ్రమే భవతః. 

3౮2, తచ్చానళ్ళోక మేర హ్ మనఇమమరం శ్రుతః పృదర్శయత్తె 

మనసా ౫1 హ్యావత్యాద్యా న్ )తిరన్య ల్రైతి పరప తథ్రా. ౩౮౮. 

త్వా త్సూత్ర, త క్ర ప్రత్" _క్టం తజ్జుణసాద తోము చిత మే వాస్వ, 

సూ. కరా శా సాఠరవత్త్యాత్ , 35. 
—0 = ఎలి 

న మయం గ wn Pe: ల తద్దుణ నార తన హ్యణు తౌాధ్యాసాత్స్వత్. నుహత్వమిలి, 

3 ర౯. స్థాపిత మెతత్పం ప్రి క ఏ తస్వథధ్వాసమపి చ దర్శయతి, 

అ శ్ర్రసంగత్వళు, వచనానామపి విన సేనాం చ. 3౫౦. విపతి 
ల 

పత బుద్దేః కర్ఫ్ఫకోపనైవ కొస్త్రని ర్యావోత్ , సోయమక రెవ స్వ్యాడితి 
సాంఖ్యవతం హం నిర ఏితుం సకలమ్ు. ౨౫౧. స్ట రృ త్యాథ్యాసోక్నా 

1) 

"బ్ర 

రాం 

సీదాంతయతిహూ సూ త శారోయం, ఆత్మానా కర్రా సాద సాదిషధి 
ఢి ల ఆలే 

న్న 

శా స్త్రమర్థవద వలి. ౨౫౨. కథమన థా తాాయథాష జుహు 
[ ఖి ఏ ఎనీసిది? ప్ర 

అహాద్య జీత పఠళునేతిి ద్రష్టా శొతా మంట న్ క రేతి శాస్త 
నుఖలమది. 3౨౫౩ నై పాసంగతిష్టళు)తివరిపం థా్య్వావద్య్వకం శాం క ఎ 

తమ్, 

ఉం 

ల 

bo 

సూ. వివోరోవచేశాత్. 9౪. 

తస్తాత్స హీ కర్తా స్వాదితోవి బాత భవేదసౌ కర్తా. 9౫౪. 
యస్తాద్విహారమస్వ శం తిస్ప ఈయత బ్రతి పృదర్శయతి, 

సూ. ఉపాదానాత్. ౨౫ 

ఆహ్తాసా కరా స్వాద్య త స్పదేషామితి భతి స్పస్వ. 3౫౫, జీవ 

కరణవవ హా క్ర కరణోపాదానమన్య కీ ర్హయతి. 

సూ, వ్యపచశాచ్చ క్రియాయాం న చేన్ని్వైళవివర్యయః. 3౬. 
విజానం యజమితి శ్ర, విరహ హి క యాసు కర్త తం. 

ae లూ uD) —_o © 

3X౬. వ్యపదిశతి తస్య యసాసుతోవి చాత్ర భ వేదసౌ కరా, న్్ 

రాానహదం బుస్థప పరం స్వాన్న చాత్మే వరమితీ నత. 3౫౭. బుస్టిప పం 

౧ నిరాశ వివవ్యయః ప్రసజ్వేత, విజ్ఞాన నేతి స్యాద్విజ్ఞానమి తీవా 
సత్? 3౫౮. బుద్దిపివయేయాం ఖలు కరణవిభ క్రర్హ 

దృశ్య కన్య క్ర | విజ్ఞానేనేత్యేవం శ్రుత తచేహామిఖి ప్రనీజ్ధాయాం. 

A: 
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సూ యథా న తక్షోభయభా., రోం, 

శాస్రార్థవ త్తవూనై ౪ర్రేకుభి రేతన్య యచ్చ క_ర్హ్ఫత ర మూ 
మాంస కానుముత్యా సాషభావిక మేవ తదితి సంప్రా శ్టే 5౭౩3. న 
స్వాఖావికమున్వ చ కర్తృత్వం స్యాదితిహ దర్శయతి, తచ్చేతళ్చా (భా 
వికమివా న విమోత్సస్సా ప్రత్క్థంచిదపీ తెన, ౩౭౮. కర్తృ ణాస్వద 
విమునే పుపపార్జో వా కథం భవేత్కోో వ్యా నను కర్తృ త్వ సత్వ 
వస చ కర్త ల్యే కార్యవరివో రాత్ 3౭౫, వురుమోాక్యాస్సా ష్రదన్య 
హీ తత్పరివోరో నిమి త్తవరివా రాత్, అనగ్నాళ్ళ_కృస్యావి హ్ కాష్ట 
వియోగ యథాన కార్యం స్యాత్. 3౭౬. తద్యదిహావీ స్వాదితి 
నేయం శంకా హీ భవతి యు కతమా, యేన నీమిశానామవీ సంబంధ 
శ్రీలత ఇన స్యాత్. 3౭౭. తత్పరివారా యో గాదవి మాకో సొ 
తతోస్య దురాషరః, నను మోవ సాధనాత్మి_ల మోకుస్సాాదితి త్తు 
నై వమాశళో ంక్ళమ్, వే౭౮. సాధనసాపవథ్ యది నోయ్ _స్పర్ల షయమ 
నిత్య ఏన స్వాత్ , సాధనసావెతుం కిల లోశే సకలం పూ దృళ్యుతే 
నిత్యమ్. 3౭౯. ద్ర వోళ్ళ భావబోథాన్లోత వతి నిరూకీతం హొ 
శా స్తెన్మీల్, స హి నావకల్పలే కిల బోధస్సా ఏభావిే హీ కర్త ఎల 
3౮౦. తర్గాదుపాధిధ ర్థాథ్యా నేనై వాస్య కర్తృ తా వాచా, దర్శ 
యతి చెమమర్థం శతి "కేషా ఛ్యాయతిన శోబ్లమంఖా, ౨౮౧. న విపే 
కినాం పర స్థాదనోో జీవో న విద్యతే క రా, నానోతో న్స్ దత్వా లే 2 ' లాడ ( We గ ద్యాశళ్ళు 9త యోపి దర్శయం త్యెవమ్. ౩ ౮౨ పర వవ తర్హి కరా భోకా 
చ న్యాత్తశ్రైవన సంసారీ, ఇతి తున దోవ వహ స్వాద్యస్తా వావిద్య 
న్ నాని క న్ పదం క_ర్భృ త్యాదిక మితి చచత్శ 

> 9 pr సర జ క లాం 
య ' ర్రైలోన్యా య కెత్తి మ విద్యానస తు వారయత్య పరా. 
3౮౮. య త్ర త్య సె త్యాద్యా శ్రుతెరవి తస్తాన్న కళ్పిదిపా దోవ, 
తస్య స్వన్నే జాగ త్యుపాధిసంపర్క_జనిత ఏవాసా. 3౮౫. శ్రామ 
ద దాం చై వతత ల్ని సిన న్వెవెతి దర్శయి లై సవం, తదభావం చ సుషు స్టే 

చ CA అదం 
మే [స ళా ర అ 

మతి ర్రౌజ్జిసంపరిషరశ్తే. 3౮౬. తదా అన్య త్వా ద్యా శు ఈవరా 
సంద రూవతామన్య, దర్శయితు మేతమర్థం వొవహివార్యోయ థఛాచత వే వ 9 > ల ( వతి. ౨౮౭. త్వర్థ నస్పెవాతు కొబ్బః సతీ వ్యావ్ఫ_త్రిఫలక ఏవాసా, 



దియా ధ్యాయే తృతీయ పాద, 1315 

సారభ”విక మేవ స్యాత్క__ర్హృ తాషదికమి తహ నాళంక్యమ్, ౨౮౮. 
లోకే తకమైూహి యథా గృహీత వాస్యాదికరణహా_న్హన్నక, దుఃఖీ భవతి 

హాం ప్రాహ్లో నిము_క్తవాస్వాదిః ఏ ౮ా౯. స్వఖ్ధా నిర్వ బ్ర 

లంబ్య స్వవ్న వరంతో రాశా. 3౯౦ కర్తా దో భవతా హీ న తచ్చ) ప్ర నృవ్నజాగ్యతా ఈ " 3౯౦. కి దుః భ వతో ప్ స తచ్చ 

మస్వ్నాపను త్రయ హీ వును ,పవిశకా వరమాత్తానం వవిలాపిత 
9 ల వ గీ 

రా, ఏవమెవి ద్వాషాభాషంతం విద్నాద్ వేన ము_క్ష్వవ 

న్రాయామ్. ౯౨. ఆత కుధూయ సకలం వవమానందో పా కేవలో 

భవతి తతయాహ తతణాదొ యథాహీ వాశ్యాద్వ వెయ్ కరా 

స్యాం 3౯3౩. వవం మనఆవీని హ్ పెత్య్య కరా సత_స్హషక రెవ, 
- త తం టై 

ప స వదయితుం కీల దృుప్రైాంతో యం ద్కదర్శితో- భవత. 3౯౮ 

బోధయితుం కర్తృతషం స్వాభావికమితి న చేహ విధిశ్మాస్త్రం, తద 

సంభేన సానే పతీయరతే వేవలస్యు ర్హ తం, కామం పరివ్నర్తతతతి 
స ® © mw ౫H క యా 

విజ్ఞానేనెత వాక్ స్థియుగ అన, ౨౯౬, పత చేన్నాయం దోపో యతశళ్ళ 

రక్త క ర రొసంబంధథః, క్రుతివచ నేన సథిరితె సంధస్థవ ర త్రతీయతే 

లూ యతః, 3౯౭. స బ్రచత పే కలేం వెయాణామువరమ ఇత్వైెతమర 
లి Wy ఫీ థి 

మాచస్తే, తసాత్సమునా వవ హీ విహకతి సంధ్యుప్తతి యు_క్రమఖి 
టి ఖ్త 

ఛాతును. 3౯౮. సోయం హీ వాసనాముయ వన వివోరో న తథ 

రూవస్సా $$, శం, తరియము తేవశి బ్దస్తముఖా తమినుం వివోరముపది 

కొతి, ౩౯౯, వవముపాదానెఒపి హీ కరా సమనా న శేవలో భవతి, 

కరణవిఖభ _క్షరయుకా కదరణనికి హని స్ట మ 

ల్ల! 

యోాభా వృతి యోశ్రార్యు నత వైషు రాజిత. కోంం౦. తసాత్క 

రణవివ కస్పుమా వివవునకేన యుకే వ్య అవిచోపాడానెనీ 
— చై తీ 

వాాపారోవవమ వన కరణానామ్. రం౨. న స్వాతంత్య 10 కస్న చిద 
లి లో లి 



1816 భా ప్యా ర్థ రత్న మాలాయాం 

మాత్మ నో భవతి, మనసోనంత. వవురితం విజ్ఞానవ రవం త్తు AY రూం కూల 

౮౦3 శ్రీ ఫ్రాద్యవయవవ త్తే త్తం బుద శేవోవదర్శయకే నూ తస్య 

గ శ్ర జ్ఞేతాక్టద్యా శు తరత బ్రహ హా బుద చేవ మిజానము. అ)... చీవం స 

లో నో రా కక్ష హాకా అ Gg - నాకు ఏష వాచళశ్చి త్తన్వెళ శ్రుత హీ యజ్ఞస్య, వాగ్బుద్ధిసాధ్యత కా 
సావరజానమాత,  బుడిస్పాషత్. ౪0౬. శో క్షివివవనషయ న కి తనా Nat ఎుస్టన్సా ల 560౬. శో క్లీవి ఏవరయశేంకా న హా 

బుతు క ర్ఫతామల వక్క కరళానావువీలో క స్వస్యవ్వాపావ 

కర్తృతా హీ యతః. ౪౮౦0౬. ఉపలబ్ద్య పెళ్ యావి హీ కరణానాం 

నెవ కరణతొా యుక్తా నిషొ్యవలబిరూ పో వ్యక్త" యసాదతో న 
అ లి క్త లి - 
తద హేమా. ర౦౮. వవమప ా ంకృతి వూరకవుపి కర్త తం న వోపల 

బువపహా, బుధః స్ట చ లోప ఎ రా కేం ణాంతరేకల్పనా న చేవో సీ. రొం౯ 
p _ 

త్స్వ సమాధీవిభానం ణానిద్యాకిక ర ృతాముపాదాయ్య, తన్థాదాొపా థి 
జురు న 1 య. =) కమివా కర్హృృతేషం నైవ తభ్గమితి సేద్దమ్. రో౧౦ 

యదిదమువహాధిినిబంభ న నమస్వ హీకిర్ల తషమభీపొతం తత్కిం, 

ఈళ్వరమన పత న్వ్వాత్కం వా అను వయ్య భవత్ చత్యవమ్, 

రం౧. ఏష హే వెత్వాది శు తివ వచపసావమపి తథైవ విధివచవాం, 

అనోోన్యం కా విరోణే శంకా నేయం సముతితా భవతి. రం. 

| e/ 

జీవః పర మాత్మనం వ యూజనాఖ' వాతి లంకె గ ర్వా 

యుతః కారకసంప_త్తిసహక్ళకో జీవ అనుభవితుం క్షతం 
రా 0 మ ౧న ణన రీ శ్రక్నోతి యతః బుక్ షి రణా స్ట. రండ క్యూ దిశేను కర్శన్యశొ 

సా న దృశ తే భొక్క కేశోదక ర ర్హృత్నన న చ జంతూ౯ స్ప 

తోస్య నిగ స్స లొతేప్పం స్వాత్ . రం. నివమపలం క _ర్హ్భత్వ్యం విదధత 

ఈశ స్య విషమళతాపి సాషత్ , సావేత త్యాన్నాసా దోషస్బా ఏదితి తు తు 

నేహ యు _క్షతమమ్ు. 5౧౬ పాజేతతా త లబ ాన్యాద్ధ రథ రా యదా 

పాం జంతూనాం, బివస్వ క తర్వతా యాం స్త్వాం సద్నావ ఏత యోర్మ్మ 

౧౭. యది చేదిఖావేకుం 5 _ర్చృత్వం స్వాత్త తదా హీ కింవిషయం, 

సా వెతముత్వం తస్య న్యాదకృ తభ సగ మా దుర్యారః. రో౧ర౮, వలె 

తానూగశంకానుపనుదతి షా సూ తకృత్తు శభబేన, జీవి “౭ఒవి ద్యావ 
లి “౨ 

y «3 



ఏష మ్మా వ్త్యాబ దా శతి తరినున యతః వ దర్శ్భయతృ యా చ 
మ, సళ అసావి యు ఆత నితిష్ట NS [ త్ర పాప ఖీ - 

కారయితా యదా భె = సషమతా స్యనం, నిర ఎ్రణాతా జీవన్న 
న్యాదకృ తా భ్యాగ మోవ్వుత 

పాఠః కారయత తతో త నెవ దోపోయం ధరాద్య వేషయెవ పా నా 0 త గ్ర రా విషమం విభ జత్పలాన్నసావీళొ, ర. త్ర త్రక్ష జాదవ్. వీహూయ 2 త్ర” శ నూ బై Sa వాదికొ యశాహీ వరవర సాజ్ వరవూాతౌ సఫశాభఫ తావ వేత్త 6 
భాష వప 3 “అ యా సంలు అ లవ మెయి 

కాగయత,. ర౨౬. అనతి చ మ్య స్యాద్మిన్న నతు ఏజేషు నోవజాయేత, ద్ 
రసపుష్పఫలవలా ళాద్యఖైలం యచో పదృక ల తేది, 
మాళల్తాసా థ రాధ రావ వే హమ్ జ్వగ తల 

త కఫ ఫలం హ్ విద ధాత. రో౩౮. న న్వెతత్కర్హ్భృత్యం జీవన యదా 
ర పక్పరాయ క తం, సవా (ఫ్ర వేటిత్వం స్యాదితివా 

పద్యం. ౮౩౧. కథమువగమ్నుత ఈక కడవ యత దొందే క గ 
నద చే థవి ౫ ఫ్రై రి ఆల గ్ర బతు లుల 

విహిత ప తషిదావె లుతాందభోంవాక్షం' వ్ ఎ 
చెన్న, ఆ నాంతె ప్ర లపిద్దె చై చ స్రవ్ఖా ప్రనగమ్బు బాస్టానం ద 
ఏవం చేడేవ స్యా త్వ వ "కొ సూ యువతి న నవాన్యెత , పలి విహితం 
బలో ల్ల నూ జ్య జు న వై క కార్త Rd 0" 

దె రాం 
ర్రారబద్ధం సీరం న్ చల దతె సులి '౦స్యాత . ర. ఈర ష్టం వివ 0౮ గు 
నా వ్రళిమే భే బా సదా నియు చెత, యస్హాత్పరతం త్ర తోసా జీవస్ప 
కథం నియుజ్య పై తత్ర, లకర. విధివిహిత కారిణం వాస న నిషిద్ధ 

నే 



1818 ఛా ప్యార్థరత్నమాలాయాం 

కారణం చ తథా, అస్ఫైన సంసృ జేడితి పదోసావపునూణ మేవ స్యాత్ . 

౪ 3౫. అన వేకు శ్చేదేశ్ లోశే స్యాత్పుకుష కారవై యర్థ పం, ఏవం 

హ్ డేశ కాలాదీనామళ్ళ కాగ మాదిదోవస్యా . ౮౩౬, ఇతి ఖలు 

దూవణజాతం తాడి గ హో: దర్శితం మునినా, తసాత్క్మ రా పేతు; 
వ లా 

వ 

కారయతీళశ ఇతి కోపి న విరొధః. ౮౩౭, 

సూ. అంకో నానావ పళాదన్యథా వాపి దాశ కితవాదిత్వ 

వుడియత ఏకే. ౪౮9, 

గర్ క్రి దాక om న సై మం yy ధ్ చా 

అరె జ్ నితి న్ నాలం కఠ అలి, నర్తిత 

ముతతూ* “60 బచహహాకళ్వం తస సుగమమే వేతి. ౮౩౮. సంపత ఖీదా 
~ య ఏ Pre సీ గై 

లీ భద 

భేద శు తివచసామిహొ విరోధశంకాయాం, తామపషపనియ హీ సకలాం 

బ “హాకఇనిదం దృఢికరోతి మునిః. ౮5౯. ఉవకార్యో జీవో సావు 

ర లై 4 జ 
అ వ జ Sy arnt అడు TT) ఇ ర లర ఆన 

వకారక ఏప భవతి వంమాత్మె; ఇతితు పురా సీర్షిష్థం స భవతి 

సంబంధినొ రయం ధర్మః రోరం. కిం స్వామిభ్యృత్య యోరివ క్వముసావగ్న్ని 

అ చు కల్ 5 ౯, మ యగ ల న్యా జ ఇ య కల 

స్ఫులంగ యోరివ వ్యా ఇతి ళంకాయాం సతాం యు_క్టస్సాఫ్టికా ఎస 

మిభృత్యవచ్చాత్ర్. రర. తత్ర ని యెరాజ్య్ఞునీ యా జక ఖానోసా 

సుపన్ద ఇహ లోక తద్వదిహోపె స్యాడిత మపోసా నిరస్య తే 
wae న ల ™ _ wr 

సపది. రర౨. ఈశ స్వా్టాంశో' జీవో యథా స్ఫులింగ్ భ వత్యసావగ్నాకి, 

నన్వీశ్ నిరవయవః కథం హి తస్యాంళ ఏష జీవస్స్యాత్ . 66౨. తస్తా 

న్నాసావంశొ నానావ్యపదెశి దన్శనాద విచ, నానావ్యపదే* సౌ సోన్వెష్ట్ర 

a యనే “మెం జలా స్తు తం ర యం నో fy చి స ప వ్యో యఆక్మనితా పడి. ర ర 6. శ్రుత్యంత రెషు దృష్టోన పర సయం 

ణ్ నాం కు, అలో వల చ. ళ్ మె గ నష వీ వ్ ని 

జ్వల క ఏవీ, స్పస్వామిభృత్యన మ్య యుక్తన్బా దితి తు సెహ శంక 

కా నానావ్టువదే శా బెక సాదంశ తా త్ర నిర్షిపై, కింత | త రొద్ బ్ల 
న్వథాపి తస్య వవ దేశొదంళ తొ వవన్నా న్యార్టితి. రర, వ్యవదెన్ 

నానాతస్టవ ఏవ తివకోపి భవతి త్రస్య్వెహ, బాలే కిత వాదిభెవం బహాణ 

స యతః. రర౭. అహా వాధర్వ్యణ 5౪ కల నూ కే 

బవోత త త్త గబోధవ రె, దాశా దాసా కీతవా బ హా పెత్నుర్తముప 

తే తే. తం సీీతి శు తెరన్నా వ్యవదిశథత బహతత్త ింత్వళ రరర తషం_న్ల్రత ర వ్ర వ్యావ బ్రహతి_ల్త 

ప ఇఒ వ జ (a 9 

సద పుమూ౦ళ్చ కుమార _స్థథా కుమా త్రశ్రావ జీర్జొపి. 

9 వో పమ a <n 

పా జాతో లోకే సకలోయం బ్రహ్మ భవతి నాన్ట ఇతి, 



. తృతయపాదః, 1319 

అ మభ మంతయు + యు_క్షతవుం. రం, 

సూ మంత త్రవర్ణాచ్చ. 'రోరో. 

తావానన్నే ఏత ్టైద్యో గ న హ్లముమర్ల మేవదర్శయ తి, మంత్రే 
చ భూతశబ్దస్థా పక జంగమ జిన క చేహూవరం, 
ఇ దొ ~ హా మా a ర J జనా మో అదు - మ్ ళా సన్నితి మంత్ర దృష్టా రూ భ్రూ తక బ్బస్య, అత చ పాదోంక స్పా 

సొదంళ్ త(మస్య యు కతమం. ౮౫౩. - —౨ 

సూ. అసిచన ర్యతె ర 
ద 

ఈళ్వరగే తాన్నవి నల్ల జీవన కాంళ తా వినీర్లి వా నత్త మమై 
వాంళ్ బ్రతి వ్య్వవదేశో యేవ జీవభూతస్య. రల "అత్రనొమోాజ్యని 
యోబక భావో సఫా? స్వామిభృత్య యో రెవ, లోకి యద్యవీ దృష్ట స్ట 

భావి శాస్త్రణ చాంళ తా డధితొ, ౮, హ్ంవో వె యము తానిహూ 

జీ పూకా మాయా సహోయ; సంపన్న క పదమూ కసా శాస్తీత్వ త్ర న కాచి 
ద్యిరోధళం కా స్యాత్, ve, సస్వకాంకొ జవో యదా తదియెన 

దుఃఖభో గోన, అంళిన -ఈ్ స్యాపి కి కా దఃఖత్వం దుర్ని వార మేవ స్యాత . 
6౫౭. హస్తాద్యవయవసంగతదుః కేన యభఖంగినో. భ వెద్దుఃఖం, నానా 
జ్వాంథగ గ తె Er గః 'ఖైరీశళ్య దుఃఖమిథికేం సా సత్. రగ౮. ముకా తతా, 
పానాం మవ త్తరం దుః :ఖవవరివోర్యం సక్ , సమ్యగ్గర్శనమఫ ౬౦ 
వూర్వస్పంసార ఏవ వకమితి చేత్. ర. 

సూ. ప్రకాళాదివన్నైవంపరః. ౪౬. 
జీవో యథా హీ దుఃఖం సంసార కృతం సదానుభవత తథా, 

నైవం పరో హి యస్తాజీవో దెవోత్త భొవమాకపన్న $. రో౬౦. తద్దుః 
నావిద్యావశ త్రో దుఃఖ త్వేమాక్ల నో మనుత్కె దేవాత భావ యోగో 
దఃఖ్యభఫిమానోవపి నై వవిరాశస్య. రో౬౧. జీవస్వావీ చ దేవోద్యవి వేళ 
శ్రమనిబంధ నో భవతి దూఖాభిమానవప హీ నతుసన చ పునూగ 

వ 
ధి 

d 

యి తొ స్ కళ్చిదవి, ౮౬౨, ఇహ సుర్రమిర్రగ్ చంమవి దుఃఖం తది 
మానతో ద్భస్థ్రం, అఫినివిథ మాన న స్నేవావానేహ పు,తమితా 

య లీ ల 

వౌ. ౪౬౩. శృ క్యాభిమానయోగా సనుభ పలి తదీయదుః ఖముఖిలమపి, 
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మిథ్య్వాఖిమానమూలో దూఖానుభవో హీ భవతి లేనాసౌ, ౮౬లో. 

య్ త్ర మి త బందువంవిమూనవువరి తా హీ యలతిననూ చః తద్దుః 
వు సైమా స్ు జ బ్ర త్త 

మూలకర క్ల దుకఖుం నై లెషు దృశ్యతే కయవి. రోజ. కిముత వ్ర జాన 
Ca) 1 ర్ ఘనాత్పరాత్త్మ నోఒన్యన్న సథ్టొతి స స్తు, దుఃఖత్యం నేతి తో 

నై వాత్శ జ్ఞానమఫలమి మిలో క్ ంకసం ల ఆత నిదర్శన మేతత్ప 1). క్రాన్ట 

వడిలి ప ప్రదర్శితం మునినా, తో యు ఖా క కాళ స్పారశ్చాందో 
లీ 

దు సమండలవ్యావి వి. రజ. బుజువ కృ ఖావక లెమ్యంగులి ద దాషరాద్యుపా Ss పీలే 

ధిషు ప్రాయః ఉపగతతద్భాన ఇవ వ్ర తిపన్నో న న సమరం. 

॥ త రు" న క త గోకి క్షార గచ వ్ర రజల తద్భానం ప్ర పృతవ దత్ వ్ 0 సర్వత్ర, వ్ ౩ గ చృత్సే G 

విచ ఘుటాదిషు గచ్చన్నిన థాన్యమానరూబా ప్, Yee గ చ్భత్ న 

సపరమా్యాతే ఏవం జలకంవనెన తత తతః సూర రాదె తటి విం బేజవి కంప 

వమూనే న కంవళ సూర్వుః ర రి౭౦ చ వవమవిద్యోప్సి స్థరబుద్ద్యుప కూత జీవ 

ల? మిధ వ న oo సెంజ్జి ౩ హకింశ్కె దుఃఖాయి తేపి సీక్ తదద్ధుఃఖ యమతేన పూకో యం 

ల క్ష ప్ర క్షం నవవ 

కిదాచముూలకి మే జీవాత వావమునూల6. ౮౭౨. బపాితతాం ఉం ల లకి మేతం ల రం uN నె GED 

య EN పవి ద్వానిబం ౦ధ నతడు 
a 

క eal రి టో pn మె న్ా, వదంతి హీత త్త ్యమనత్య్యాడిస! లవేడాంత్కాా తసాన్నో వైవన చ 
0 9 తి 0 

దుఃఖే నెళస్య ఖు తావ త్తం 6౭ ౨ 

సూ. న్మరంతి చ. లోడి, 

వ్య్యాసాదయః. కిలామిా సృవంతి వరమాత్తే త్ర _త్స (మఖలమపి 

తత చ వరమాతాయం స హీ నితోోనిరుణశ్న్చ భవతి తియతః. ఈ౭ళ. 
మగ 
గం ప క్ తే ° త స్యా కరాతా ౨ కర ఆజాపభటెరా( న విహిత సద సత మివ వయ రాలే 

వా కరర టై ఎసరి వదక కారీ 
త(వరోసా స యుజ్వ తె మోతుబంధనై రిక్ హీ, ౮౭౫%. అత్ర చకొబ్ల 

మామనంతీడి వాఠకంశలేవసా ఇత్, నన1త  చాంతరాణా" శ్రోవణాత్చే రం ంతీతి స్స ఎ 5 గు ర్క హా 

భూతానామేక వవ చే తె . ఈ౭౬. కథమశతానుజ్ఞాపరివోారా తానర్జ 

వత్తరా భవతః న నన్నీశాంశో జివ _స్తద్బెదాత్త సమంజసౌ భవతః. 
వు 

౪౭౭. ప్రతి చేదనంశ తామపి జేవస్యా భేదబ్ ధి కళ్ళు తయ, మృతి [ 

స్పమృుత్యుమూప్నీ ఆ ళా ద్యా ఫోం ప్రదం లో! వం. ర౭ి౮. నానో స 

లశ “త్యా ద్వా స్తత్సృ స్వే క క్యానమాది క క్ఫ్వుతయః ననిషహాొ ఇదో 

గమాఖ్యామంళ తా. ప్ నిర్ణ తా, ౪౭౯. సత్యం తథావి భేదాొ 

హ్ 
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భేదా నాత్ర చ బుబోధయిషితౌ హే, ఫదమనూ ద్యావిద్యకమ భేద 

బ్రహ కిల చైవోధయిషితో పి ర౮౦. నిరవయవస్వ బహాణ ఇహ 

ముభఖ్య్యోంళ | కథం భ వేజ్జీవః తస్తాత్సర వవైఫో భూతానాం భవతి 

చాంత రాత్తా మః ౪౮2. సో౭యం హొ దీరభా 'చేనావష్టీక అత్యవశ్య 

మిహ వాచ్యం, ఏవం చానుజ్ఞావరివో రానువవ శ్రింత్వతో బ్రూతే.౮౪౮౨. 

నూ. అనుజ్ఞాపరిహారా చేహ సంబంధాజ్ట్యో తిరాదివత్, ర్యా, 

అగ్నీ పోవిరాయం సళుమిత్యాద్యా క్ ల భ పెదివోనుజ్ఞా, వరివ+ో 

రళ్చన హింస్యాది త్యాదిసావు భావపి వథిత్ ". లో౮ 3౩, ఏవమృతౌా 

భె ర్యామిల గువుపత్నిం నై నెవ సంస్పృశేదీతీ చ, ఏతౌ చానుజ్ఞవరి 

పోరా భవతో హి చేహనంబంథాత్. ౮౪౮౪. ఆతన వకత్యేవి చ 

దృష్రో=సావ త్ర త్ర దేహసంబంధః, దేపేం ద్ర యసంఘా తావి చేక మూల? శ్ 

మాత క కస్పోయం. రవ, అహమంధో మవనో 2ఒ_పాం గచ్చామ్యహమేవ 

బాగమిపా మూరి మి, ఇతి కిల సమ్య్ఞానాత్సాక్సతలొ సౌ హొ సర్వ 

జంతుషు చ. ౮౮౬. తస్తాన్నే హోనుజ్ఞావరివా రాదా న బాధకం కిమవీ, 
తస్హ్యానన్థక్యం స్యాత్సమ్యుగ్దర్శిన తీహ నాళంకం. రో౮౭. హేయే 

చోపాజేయే య_స్హ (వివేక నియుజ్య తే సోయం, యస్తా (తృ వ్యతిరి_క్టం 

హీాయముపాదేయనువీ చ నేకేత. ౪౮౮. ద్రిహ్లణే నిరూఢచిత్తో 

విద్యాక స స కథం నియుజ్య తే తత్ర, సమ్యుగ్దర్మిన శఅహయదిననియో 

గ్స్బా సద్య కే ప్రచేప్రా స్వాత్ . ర. బ్రతితు న సర్వవై న హ్యభి 

మానో సౌ పవ రో యస్తాత్ అభిమానాభావేన హి త ర్త (విదో న 

పూ య ఖేష్టవేష్టా స్యాత్ . కం. తస్తా చ్చానుజ్ఞాపరిహా రావిహ దేవా 

యోగజావేవ, ఇహ చ నిదర్శనభూతా స్వతః పృముఖా భవంతి 

లో 1న్నీ౯. రోం, జ్యోతిష. ఏక తసి హ్యృగన్నిశ్నావో న గృహ్య లె 

లో శే, పరివర్ట్వలే పా హిం సనితుః ప్రకాశ్ వకో=ప వ్య మేధ్య దేశ స్థః 'ర౯౨ 

వైదూర్యాద్యాభౌ' మా గృవార్టంతే నరకళేబరాణి న హి, మూత్ర, 

ప్రరీషం చ గవాం పవి త్ర మితి గృహ్యతే న చాన్యన్య ర౯3. 

166 
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సూ. అసంత తళ్చావ్యతికరః. ఆన్న 

నన్వేవమపి చ దోషా భవతి ప్యూశాత్మ కావులే సోయం, 

స్వామెెక త్వాదిహ కిల కర ఫ ఫలవ్యతికరో భవేదితి చేత్ .ర౯ర న హి 

క కురా క్టుర్వా సంబంభస్పక(తను ఖరిహ భవతి, యో౭సొవ్రపాధి 

8 కర పలవ్నతికరొ న సష. 5౮౯ తంత్రః ర్శఫల ితికరో న తెనాస్య రణ, 

సూ. అఆభాసవవ చ. ౫౦. 

రం రం మై | మ జీవసే వశొంశ్ త్వం వూర్యమవ చ్చేదపమీ మాన త్య కరకాక ల] 

స్యవహ్ీ వర్శితమిహు నైవకార యో 7న.రణ౬.త₹ కౌవచ్చేదమతే హృ 

రుచిం కాంచిదవీ సూచయన్నే వ, రాషం భూవమితి గ్ర తినిద్ధం శతి 

వింబపతువునుసరతి. రో౯౭, ఆభానఏవ జీవః వరాత్మనొ వారిసూర్వు 

వవ సానా ్న పి వీచ వ స్తంతరం క కా జీవోసా, 

ww a రాగా జ లొ సు స gy ప ఏవ పతి వాక్ష్టనిర్షిస్తః, తస్తాదిహ 

బుభ్ధ్యాది ప్రతిబింబ జీవ ఏష ఏతి యం కమి, రణ౯ా. శంకా రజత 

వదస్యృ హనచ స్వరూ పెణ కల్పిత స్యాత్ , నేదం రజతమితీవ త్వం 
యం too. వతబింబస్య చ 

బాధో న దర్పణ ముఖమితీహ దృష్టస్సా్యాత్ , తస్తాదుపాధిసక్త 

న్ప్వ్యరూపమాలత్రైణ కల్పిత్ ఒయం స్యాత్, ౫౦౧. పకన్నిః జలసూస్యే 

సృకంపమానే న కంపతే చాన్యః, వకన్నీ౯ కిల జీవే క కర్మణి న తదంతరస్య 
తదో్యోగః. ౫౦౨. అత త్ర, వ్యత్ కరళం కా చూశాత్తే్యనైవ కర్ర రృపల లా 

సా్బ్బాత్ , ఆభ సోయమవి ద్యాః త సదాలంబనోపీ సంసార. Xo5, 

ఆవిద్యక ఇల్యేతం వుష్టిదస్వ వరమార్థరూష 'ముపదిళ తె, బహవా 

విభవో యేహెమాత్తానో దనైరికరో హిం" తేషాం స్వాత్ . ౫౦౪. చై త 

న్యమా శ్రేరూ పా బహవో విభవో భవంతి చాకైానఃి, సాధారణం 

పృథానం తద మితి తన్నిబంధనై వేపోమ్. ౫౦౫. భో గాపవక్ర సిద్ధి 

రృవతతి హీ వ యంతి కీల సాంఖ్య, బహవస్పర్వగ ౪౮" అపా 

త్రినస్స షయమ తనా వవ. ౫౦౬. ఉవకరణాని బహూని హీ 

మునాంసి తాన్యప్య చేతనా న్యేవ, అత్మ మనో యోగేన హ్యూత్పద్యంలె 
గుణా న వెచ్చాద్యాః. ౫౦2౭, వ్ర, ల్యేకమాత్తసు సు యదా హ్యవ్వుతి 

“రేశేణ సమవయంత్యోలె, భవతి రహా సంసార _స్తదువర మో మూత 

స్ 



ది(తియాథ్యా యే తృతయపాదః, 1828 

వతి పొ కాణాదాః ౫౦౮. సాంఖ్యనయి ఉవానాం స్వతళ్చ వై తన 

మాత ర్ప్టాపక్వాత్ , ఏకనీ గున్న వి "దేహా బా సర్వపామాత్తానాం చ నాన్ని 

ఛ్యార్. ౫౦౯. వకన్నీ౯ సుఖయోో తత్స రేషపాం కుతో న జాయేత, 
అవివేచ్నేవీచ పుంసాం స్వైహోం ప (వ,కృళిసన్ని భానస్య, ౫౧౦. నియ మేన 

వ చ్రకృతిరియం పుంసాం భో గావ వర్షసిడ్ల ద్ద సరం, ఉద్దిశ్వ ప్ర వ, తిష 

"గలే తేన తద్వ ్టవస్టా స్యాత్. న్. భగ విషమ మతి తన్నా ప్రదవ 

వద్దో గుణవిలజ్ ణాత తృమతిక తత్పాధనభూ తేయం నియతా సృకృ్ళలి 

వవృత్తి తిరెవ స్యాత్. ౧. వతదనంగి కానే సమహా త్ర ఇఖ్యాప 

నార్థికా సా స్వాత్, వవం చేదుద్దేశ్య వ్యాఘాతో త్రావిమోతురూవ 

లో 
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సరీ స్యాత్, ఆ యము్దేశ్యవి వేకో జడ ప్ర థానస్య నైవ యు క్షతమః. 

౫౧౮. నా చతనస్య లోకే నియామక తమి ద్భశ్ వ్ కాపు, తస్తా 

చ్చ న వ్యవస్థా వ్యతిక ర వహ దుర్ని వార ఏవ స్యాత్ . ౧౫. 

కాణాదానాం చ నయ యద్వె శేనాత్తనా మనో యోగః, ఆత్తాంత్నర! 

_సదాయం నాన్నిధ్యన్యావి శేషత్రో' హీ భవత్. ౫౧౬. చాత 

విశేపా శైపాం సమసుఖదుః ఖత(మపరివోర రం స్యాత్ , ఇహ వాద్భృష్ట్ర 

నిమిత్త నియమస్సా వదిలి తు సహ యు శక్షతమమ్. ౫౧౭. 

నూ, అదృ్భషహ్టానియనూతి . సంగం 

యచ్చ మనోవాక్కాయైరదృషస్టముత్పద్వలి హీ తచ్చ కిల, 
సర్వాత్మ నాం విభూనాం వ్రశి దేహం సన్ని థానసా మ్యొన. ౧౮. ఏత 

న్యెదమదృష్ట్రం నాన్వ స్యుతి ఘా న శక్యతే జ్ఞా జాతుం, నాంఖాానాం తు 

నయే తత్స) ఛానసమ "వెత మేవ నాత్తె గతమ్. “౧౯. తస్య చ నుక్లూదిె 

భో గాన వ,త్యాత్మ ౦ నియానుకత్వం స్వాత్, ననిషట్ణేం కర వాణితిళ్టం 

వ్రయత ఇతి వైనమాద్యా పొ. ౫౨౦. అభిసంథ్యావయ ఇవా యు 

ప, త్యాత్మెని తే దన _ర్రమానాస్సు స్థికి ; స్వన్వామి బావగమకా భ వంత 

దృష్రాత్శనామితి సే ౧, 
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సూ.  ప్రబేశాదితి చేన్నాంతర్భావాత్. ౫౩. 

దేవాప్రతిష్టి తన హి మనసా యోగస్తు తన్వవచ్చిన్నే. ౫౨౨. 
ఆత్మప్ర చేశ ఏవ హీ భవత్యతేస్సాదిహ వ్యవ స్టైయం, శతి చేన్నెదం 
యుక్తం యత్న ఇహ సర్వాత్మనాం విభుత్వేన. ౫౨౩. సెర్వేవ్షవిచ 
క రీరేప్వుంత ర్బానో౭.యమ ప్రతి కారః, తేన చ తదవచ్చిన్నస్ప ్వే 

పోత సు సమో హి సంయోగః. ౫౨౮. నాపిచ నిరవయవస్య ప్రదెళ 

పరికల్పనా వి యుక్రతమా, యది కల్సితేః ప్ర దెళః కార్యం వరమార్థతః 
కథం జనయేత్ . ౫౨౫. సర్వాత్మసన్ని థానే శరీరముత్సద్యమాన 
మనసై ఏవ, నాన్య న్యేతి నియంతుం న శక్యతే శేనచిత్క్టచిదాషవి ౨౬. 
య,శ్రాత్యనోక్ష (రారారపి సమానసుఖదుఃఖభోగ ఇహ దృష్టః, చేహే 
నై కేనైవ హి త యోర్ట ౪ యోర్మోగనిద్ధిరపి చ స్యాత్. ౫౨౭. తత్ర 
హా తయోర్ల (యోరపి సమ దేశం హ్యాద్భస్థమి తి యుక్తం సుఖ 

దుఃఖమన్వభూత్కిల యని న్లేశే హి చేవదత్తో సౌ. ౫౨౮. అవయా తే 
తన్మి౯ కిల కాశిద త్తే తమేవ సంప్రాప్తే తస్యావీ చేతరేణ హి సమ 
సుఖదూఃఖానుభూతిరిహా దృష్టా. ౫౩౯. సాన స్య్వాద్యది చ త యూ 

సృృమవ్రచెళం త్వదృష్టమిహ న స్యాత్ , స్వశ్రాద్యువభో గస్యానువవ త్తి 

రపి ప్రదేశవాదినయే. ౫౩౦, బ్రాహ్లణశ రీరదెశావచ్చిన్నే సార్టిద 

దృష్టనిప్ప డ్డి స్వన్రాద్యువభోగః కిల చేవాదిశరీరదేశ ఏవ స్వాత్. 
౫౩3౧ లోసే హి కార్య కారణభావేో న విభిన్న దేశ యోర్షృష్ట్ర; ఇహ 

చాత్మనాం బహారానాం సర్వగతత్వమపి నోపపన్నం స్వాత్. ౫౩౨. 
సతి దృష్టాంతే తదిదం బుజ్ద్యారాఢం. భ వేన్న చేతరథా, వదతా 
నత్తం శే తే బహవో జీవాస్పమూనదేశాళ్చ. ౫౩౩. రూవరసా 
దయ ప్రవ తే సమాన దేశాళ్ళ్చ బహావ బ్రతి చెన్న, 'లేహైమవీ ధర్శ వం 

సనా భేదా_త్తత్సరూవతా యుక్తా. ౫౩ల. అథవా లకతణభఫేదా 

“ల్తెపూం భేదో న చాత్మనాం స భవేత్, నెహ బహూనాం తేషాం 

లతేణ ఇదశ్చా వ కుమవి శ్ క్యా ౫౩3౫, అంత్యేవి శెషో దేవ ఏ౫ లేషూం 

'భేదోవవత్తిరిత్యవీ న సతి భే దేంత్యవి శవస్తనీ౯ సతీ ఖేదకల్చనా 

భవతి. ౫౩౬. ప్రతి చత రెతరా శ్రోయ కాదోపషోఒవ్య త్ర దుర్ని వార 
స్యాత్, ఆకాఫాదీనామవీ విభుత్వమస్తాకమననువమత మేవ. ౫౩౭. 

ర్త 
స 
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ఆత్మన ఆకాళఐలతి శుతివాక్యేనాస్య కార్య తావగమాత్ , ఆత్రైకల్వె 
దోషా వాది భిరు ద్భావి తాళ్ళ యే సర్వే. ౫౩౮. తే నిరనీతా హి 
బుద్ధాద్యుపాధి యో గావలంబ నేనై వ, తస్తాదని౯ వత న దోవ 
శొంకావ కాళ ఇతి సిద్ధమ.౫ 3౩౯,తొరిరకమిీామాంసా మునినా వ్యాసెన 
విరచితా నేయం, చతుర థా్యాయీ తస్యాం ద్వితీయసంజ్ఞళ్చ యయ 
మథ్యాయః రం. తత్ర తృతీయే పాదే సూ శ్రార్జో యశ్చ భాష్య 
కారో క్ట ఆర్యావృ త్తైరమలై; చ శౌశితో భవతు సోయమనవద్యః, 

ఇతి ద్వి తియాభ్యాయే తృ లీయపాద$, 

rr 

అథ చతుర్గపాదః. 

ఫూర్వస్తిన్న ధికరణ విచార్య క రుస్స ్యరూవమఖిలమవి, ఇహ 
చ తేదుపషకరణానాం ప్రాణానాం సాధయత్యథోత్పత్తిమ్. ౧. 
పూర్వత్ర, భూత భో _కృస్యరూవమఖిలం విచార్య సమ్యుగిహ, 

ప్రాణస్య భొాతికస్య హి విచార అతి బాతు పాతుమద్భావః. 2, 
పాదదయస్వ సంగతిరి తల్యెతత్పుృుటయితుం హీ వర్ట్యయత్కి వియదాది 

క (7) ఒం = జ జర ఒద్య అధ్య గోచర శ్రుతివివ్రతి వేధ_స్తృతీయపా బేన. 3.పరిహృత ఇహ తు చతుర్భే 
$ జ ద పాదే పాణాదిగోచరో యోసౌ, శ్రొతివివ్రతి పేధస్సా్యాత్స చాయ 

మిహ కిల నిరన్యతె సమ్యక్. ౮. త త్రేజోసృజ లేతి వ్యాత్తన ఆకాశవవ 
మా ద్వేషం, శ్రుతివచ నేషరాత్ప ర్తిః ప్రాణానాం నోపలభ్యతే కావి. 
స్మ కించానుత్ప ల్హిః కషచిదేషామామ్నాయతే హ్యసద్యతి, అన్న్౯ 

య మ నావ =) మంత్ర వాతా ర రర. ౬. ఎ్రాణానాం 

సద్భావః వాగుత్పల్తః వ్ర య న్య, హోం ప్తాణానామవ్వ్యు 

త్సత్శి వఠ్య లే య థెత్వసి కొ. ౭. వతసాజాయతలతి మంలేవీచ ౨ ॥ రా DD ఆబ్బ ) క ‘UU 
దృశ్యతే తదుత్స తిః, ఎవం సప్త 'బూణాఃి వభ వంతి త్వవమాదిమం 
తేషు ౮. ఏవం హీ శ్రతివచసాం నిప్రతిపేధోజత్క భవతి దుర్యారః, 
అత్ర తదన్యతరస్య హా నిరారణకారణం న కించిదవి. ౯. తసాద వతి Wy ( 3 \( 
a 

రా రా ఉర జ ఎ ల న్ రః (క్రుతివచనానామిహ వన జ్యెత, అథవా ర్రైగుక్సక్తస్సదా వ 
ర్ర్వణతో' భవేద్దాణ. ౧౦. ప్రాణానాముత్ప క్షి శ్రుతిరితి పకాంతరం 
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వన జ్యెతీ; ప్రతి విచికిత్ళాయాం కీల సతాం భగవాం స్పదేతడిహ 

పఠతి. ౧౧. 

సూ తథా ప్రాకాః. ౧. 

నరా లా మ్యం తతి కథ మిహ పునర్నిరూ స్యెత, 

బగ మ్ ష్ ర్ట మాం వ్ర తె మానము త్ర, రూ న దృళ్వ లె తేన తత (థం భవతి. ౧౫౨. 

వూర్యమకీతానంతర పా దాం తే వర్ణితం హీ భూయ, సర్వగ తాత్త 

బహాుతే వ్రృతిపాదక వా దిదాహణం పా వరమ్, ౧౫౨. సనాద్భశా్టా 

భావేన హి తదిదం నైవోపమానమిహ భవతి నావి హ్యూదృష్టనావ్వు 

సల తెపాదనపరమిదం తథేతి స్యాత్ . ౧౮. సరాషత సన్ని థానె 

హద దృష్టముత్పన్న మనియతం యద్వత్ , ఏవమనియతాః ప్రాణా 

స సర్వ మ్యాత్కేన్వి సితీహా వ_క్షన్భమ్. ౧౫.తత్కిల దేహానియ మేనైవో_క్టం 

చేహ వనరు క్ష కం అవసీద్ధాంతభ యేన | ప్రాణా జీవేన నోవా 

యేరకా. ౧౬. ప్రాణానాం తూ స్సు శ్రర వమిత భవతి సా న జీవస్య, 

దనుచిత మేత స భేతి నూత్ర్, శ్షమిత్ తు నాళంక్వము. ౧౭. ఏతస్తా 

న అతి యత ోత్స శ్రి కహా కర్టిముపదిప్ప ౧ స తవీదముదాహారణం 

స్యా శద్దతను పమానముత్ర సం ా హ్యామ్ ౧౮. పాణా_స్హథా వరస్తా 

ద్యథా హీ లో కాద యువ ఛపాత్యసాత్, రితి mt సూ త్రార్థస్సాన్టి 

త్త శ్రీ న వూరోో క్త కదరూపషణం కివువ. ౧౯. ఏత బ్వాజ్ఞాయత తి మం తాం 

తరమెకి భ వేదుదాహరణం, తేన చ ఖాడివదేన ప్రా వా జాయంతళ్తి హీ 

ఫలితం స్యాత్. DO. అథ వా పస్ట్ పాత మేవ ఘా నియడాడికృతరో 

పాదనిర్దిష్టం, ఉపమానమ త్రేభవతి వ్యవహిళ యోగోవి దృళ తే నత్త 

౨౧. పానవ్యాపచ్చేతి హి సూలిసీ౯ దృళ్య్వతే తగ్షై వాసా, యజ 
టాక 

పా సోమపానే _క్రియమా ఇ సతి భ పెద్యదా వనునము. లం 

సోమం దృదెవతాకం శ్యాసూాకచరం స నిర్వ యి తృద్వత్ , బులు ఖలు 

సూ త్రాక్ట్స్పాా తత, హీ కచ్చద్ద యోగ లా హూ యభా. ౨౨. అ 

పతి గ్ర, ాష్టిన్వాయూసా స్వవహా వరామృ్మష్ట్రం తద్వదివోవి 
© 
వ్యవహితసంబంగ నైన ఇబూాధకం కిమపి. ర తస్యాదుత్చద్యం ల ప్రాణా 

వియదాదివదితి నిదమిహా, అత్ర శ్కృుతత్వ మేవ రొ "త్పతా పూ 

౧౫5 హేతుః, ౨౫, నను శేషు వత్స జే శేష యముత్న శీర్ష న 
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య 

గ ప JE శ తేత్యు క్షం తదయు క్రం కిల యస్తాత్చా ఏణోత్ప త్తిళ్ళు లన 
న జ సట అ ఇర బద న త్ర వాద చాన్యత్రే.. ౨౬, కషచిద శు తమవి ఆదిదం న శ్రుతమన్య (క్ 3 

యితుమిా మః తస్తాచ్చు )తనిచ్దేకాత్సా )ణా జాయంత ఇతతు సూసి 

మిదమ్. ౨౭, 
ళీ తలో ~~ సూ. గొణ్యసంభవాత్. ౨. 

పాణానాముత్స త్తిక్లాణ తి న చెహూ ళంకితుం శక్న్న 

అసంభ వాదితి తత్పురుష సమాన లహ చ నిరు. ౨౮. చేయం ,పాణో 
దిటు CC 

త్స లతిరాశీ కథమవి న చేవా సంభవత్తి వేయం గౌొచిీ చేత్చాా తదా —20 Y ది 

ప తిఖ్రోవమగ్ష ఏవ ౨౯. కనీన గవ ఇత్న్వత ఏ 
అ ఎద బై ఇ భ్ న్ సా 

సర్వవిజ్హానం, ఆదిళ్య తదువవ తయ ఏతసాదితి హీ వాకగిమామ్న్మూ తవు. 

Ea tr Gn 

౨౦. యప చ బహావికారః హాణాదకఖిలం తదా ప తిజేయం, 
) లి ల | ye 

పృకృతిని కారా ఇవన్యాయేనైవ హా సమతా భవతి. ౩౧. ,బెహా SE a కు 9 లి పా త్ వేం కక. తో వమ్మో 
వ తెంతను ౯ ౦ లి వారి వ సవవమాాత . నోంతచింతెరకి అన da rr dN =. 2 Sys ఆ న. 
న్యాయునై హో నమననియా హీ, ౨౨. ననెంవం పాణానా వువ్టున్నతే లి 

యై 0 ర్య పు? € ఇ = ౬ 

నగ నానా నస 1 “ల ర పాం a నో ght ౧ న్ా థొ గూ ర్యదా భ వ్వ్్దప్టా? చ్రాతానాం సద ఫో వ్రైగాత్ప అమ్ము త్ మిరు 

భ్యత. ౩3. ఇతి చేదెతదా కస్టం న హా మూలప్రకృతినోచవం భవతి, 
యనాద పాణత౦౦ కు తిర. పాణవతి దవయతి తసా్యం:. 3౩౪౮. తపా జత టైం కత కో | ఇ స కా 
దాంకనం హూంవాంతర ప కాతిగోచరం వలి వాపా దా+వ ల్ వణం వటి టి ల్లి రం భవతి నౌ బెల 
సవి కారా వేత మేవ తేషాం స్యాత్ 3౫. వ్యాకృతవివ యాణాం హీ 
వగ్శతితంవమువి శుతిన ఇతివ ధితం, వియదరికరణే తదిదం నూత? లో x ధి పథక శ్ mp HR: w న న అల బర మ బో క తా కిల తెమితి. ౨౬ 7 ణజన ఆదియ మ్య పూవు మ AC ముస ఖు య 

హీ వర్షితం తత్ర, తత్త చ భ వత్స 9తిజ్ఞావోనిక తొ సాన వేవ్స్త్రు 
వశః. 3౭ ఇహపవువరేతత్స్వ్నూ త్రం భవతి హీ ధాంతనూ తేమితి 

వక 

వ 

fs ఠి యాం రో దాం చి గ ఆవ లు యి స సైదవ్ రా టై రయ లం ఎనామివా త్రీ, ముఖ SEE తాతా 

ఇ అ ఎ వ ౨. Te స జాం బొ ధా మ నాబుబ్బు లా జన్మత తిరె బా యమ కలరా లె రజా, వియద ఆ బషను 

వం జాయతవ] తత దెక మేవ పదం, ముఖ్యం చదిష్టయ డొజ్చా, 
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rr x వ / 
రై కక ర తథా ముఖ్యమ్. రం. స ప్రాణమసృజ కేతి శతి 

గతస్ఫజ స్తథానుషంగస్పా స్టెత్ = ప్రాణి శుతస్య తస్య శ్రన్ధాది 

హవి పెరేషు సంబంధః ఈం. 

సూ. తత్చూర్వకత్వాద్వాచః ఈ. 

యద్యుపి తేజోబన్నా నామేవోత్ప త్తిరఖిహితా హ్యృసీక్, 

ఛాందోగ్నా ప్రాణానాముక్స త్తిక్నో పలభ్య తేథావి. ర. బ్రృహా 

వృకృతిక తేజో బన్నమయత్వం హి వర్ణితం యేన, అన్నమయం 

హీత్యన్మి౯ మంత్రే, వా క్పా )ణఇమాననానాం స్యాత్. ౮౩3. లేన చ 

లేహిం బహ వభ వత్యమపీహ వరిత పాయం, మమయుడిహ వికార 
తం రా 

వాచీ భవత్సతోో బృహాకార్యళా తేపామ్. ౮ళర, యది మమడివా 

భా_క్షస్స్యా త్తదావి కార్యత్వమనవవాదం హి, తద ధీనస్టితిక ల్వే త తా. 

ర్యత్యస్వ సహజసిద్ధ కప్పక ర, యేనా,శ్భతమిత్యస్థాదువ కవ 

దైత దాత్మ్ఫ మిత్యస్తాతి , ఉపసంవో రాచ్చ తథా శ్రత్యంతర దర్శ న్న 

ఇ తేహామ్. ౮౬. బహావికారత్యం స్యాన్మనఆదీనామితి ప్రదర్శ 
న్ 3 తహ © 
యికుం, అన్న మయ త్యాద్యు_క్టిరనఆదీనామితి స్ఫుటం భవతి. ౮౭, 

WY ల 4 ద జ గాం 9 సాం 

ణభోత్స త్తి శు తివచసామపి సమన్యయస్పీద్ధః. 6౮. 
oo థి 

సూ. స ప్తగశతేర్నిశే పిత త్వాచ్చ. ఎని 

లింగవిబారవరాణాం ఫలమిహా లింగిత్యమర్థ భదమతిః, 

ప్రాణా నామువజీవ్యోపజీవకత్వేస్వయాపనంగ త్యా, రో౯. ఉత్పత సీద్ధా 

యామి శ్రుతీనాం విరోధతో జాకె, సంఖ్యాసం దే హే కిల ఈం 

నిన్తేతుం హి పూర్వుపమీయతి. ౫౦. ఉత్పత్హిగోచరః కిల విపృతిమెధ స్తు 

పరిహృతః వూరరం, సంఖ్యావిషయ ప్రెదానీం విపృతిషేథో నిరస్య తే 

హ్యత్ర. ౫౧. ముఖ్య ప్రాణో యూాసౌ స చోపరిష్టాన్ని రాప్య లే సపది, 

యే చ తదితనే ప్రాణా చ కతీతి హి విచార ఇహ భవతి. ౫. 

అత శుతివచసాం క్ల విప్రతిప_త్హిస్తు బవాఎవిథా దృష్లా,స_వ్షబ్యాణాః 

అగ n ఈ అ జ ౦ (ఇ జ 

ప్రధానం త్ర లే హ్ సదరు ప్రాణాః, ౫ 3, అష్టా బ్రతి 

మంత్ర చాసో హి కర్తితాన్నె స్ఫుకి కషచిడిహ నవ ప్రాణా 

స్స ఫ్టేతర్థిస్మిక్ పృదర్శితా మంత్రే. ర, కరచిదిహ దత నిర్ణ నవ 
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బమమపా 1 కం చతు రిత్వ్యాదొ 
Ss) 

వబేన సవెవు ననఇరికాః ,పాణా నుపాక్ యాస్న_ప్త 

స్పష్ట ని వా ౨౮. అత చ పహ్బశవణాత్కథమిహ స పత 
ఆలో 

సర్జిరెచ్ 3 పప్పా హూ కు పహ భి డాభీ పాయా స వ తత ఫెదవరా. 

ల, శుత్వంతరోపడిష్టా ననర్షష్మ్ర ణాషది కాప సంఖ్యేహ, తొ చేన్నే వా 

నిరోథాదన్యతమా సవతి చెహా నిక్షైయా. ౬౦. సోకాధికకల్న్పన యూ 

రభ రా సోక కల్పనా యు శా ప్రా సవన ప్రాణాస్పంఖ్యాంతవ 

షత, వృ త్తిభేదెన ౬౧ 

సవవ _పాణా ప్రతి యదు క మొతన్న యు కముత యత్క, 

హసాద మూవీ చాన్నే హస్తో వై గృహ ఇతి శఈుతివథధితాః. ౬౨ 
న య - - > 

వకాదశ సే ప్రాణా వార్టి్తరసంఖ్యాన రోథత స్తసాత్ , దశమే 
టి 

ప్రగుషే ప్రాణా అలై కాదళ అతి శు, తెవు కః ౬౨౩. కరణాధి కార 

తోసావాత్తాంతఃకరణమేవ నాన్టిన్బా త్, న న్యెకాదళ తౌయా 

అధికా సంఖ్యాపి దర్శితా వూన్యమ్. ౬౮. సత్యం తథావి కార్యం 

నాధినమేకాద శేభ్య బ్రహ దృష్ట్రంరూపరస సగంధశో బ్దస్పర్నా రః వంచ బుద్ధి 

'భచాస్సు ఫి. వా! బుద్ధిం ద్రి యాణీ చత్వుః స, ముఖాని తద్ కాని వంచ 

సుక వచనా దానవివరోత్పద రానందా హూ కర క భేదాస్సు ఏ. Ee. 

సంచ తద ర్దాని ని తథా వాగాదినీం త్రి యాణి వంచెవు సర్వార్టగోచరం 

స్య్వాదనేశప్ఫ త్రికమిహాకమవి చ మను. ౬2. తచ్చ మనో బుస్టిరహం 
9 6/౨ యై చ 

కారశి తమితి న్న తిభిదేన, ఉపదిశ చతుగా శు తి చేహ ప i స ఎకి 5 > 5 క చక 3 

న్య త్సికం వ క్షి. ౬౮. కామస్సంక లొ RE ఏ చికి తతి (శ్రుతిర క భూవ 

తయా, 4 తత్పవర్షం వమనవ్ వేళ్యం ల నోవదర్నయ ఏతి హూ మనః. ౬౯. అతి 

చేమే స ప్వేపి హీ వదతళ్చత "రవన లేచ సుప స్టానవి ఖేడా బే లె చ 
cru Ce జ జగ వా we ణి "స్వీ వె స్రైన్న క్ సంఖష్టియా గణ ణా ౭20 Es నాసీేే తై వ EN శొత్రే 
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చక్షుపీ తథా కా బాక్, ప్రతి ఖలు న్య తహామిత ల పాక హీ 
QC | ee) 

వృ_క్తీభేదాస్సు షః. ౭౧. వాస్తానెణ్ళు_త్తేయః కిల వాగా దిఫోు యతో 

వి హ్ నాఖైనళ్ వి శు తిరకి హా చే విజాతీయాకి నాభిర్లశ్ నాలి శ్రృతిరపి దెవాచ్చి ద్ర భేదమఖిద కె, 

౭౨. వైతస్వ తత్వ భేదం న ప్రానం కశ్చిద_ నాధిరితి, ముఖ్యస్య 

తతి. ౭౨. నాఫిర్దశే మూ త్థానం ప్రాణస వ్యాయతనం నాఫీరవి చ భవలతి. SI 
పదర్నితమతోో న కళ్చిడివా దోవ తత్ర, వ్యాపాసనార్థం ప్రదర్శ వ్ర wn) థి క 
నారం వవంచితా హే్యలే. ౭౪౮౪. లే కార్వజాతవళ తః “పాత్రా 

థి ఓ a e ల 

ఏకాదశతైవ న న్యూనాకి సూత్తదయస్య పునరియమపరా వీహార్భ యో 

జనా భవతి. ౭౫. సప్తానామేవ గతిర్యతశళ్ళు9తా తేన తే హొ సవెవ, 
కాం న 5 కాగ ౨౬ 

బ్రహచ తేముల్కూ_ )మంతం పాణ ్నూత్కా్రమతితి వాకా్టాంతే. 2౬, 

ప్రాణమనూ త్కా మంతం సర్వ వొాణా ఇతి శ్రుతి కృపా: నన్వ త్ర 

సర్వళే బ్ద శ్కవణా త్పా /ణాః కథం హో స షప స్యుః. ౭౭, ప్రతి చేడ్యో 

తస్తవన హి విశేషితాళ్చమురాదయన్పత్త తే హిస యృకత్రెవ 
: న్న ల రె ౮ మగ చె 
ప్రతి శ్రుత విశిమ్వోవదర్శి తా పా ఖలు. ౭6౮. వాయణసమయి 

చాతుషస్రదుపాదా సా(ంశినం సకువయా తే వకీభవంతి మనసి హీ 

వింగాం కాళృ్ళము రాదయస్ప ప్ప. ౭౯, అతవనం పార స్టా నాయం 

వళ్వుతి న జిఘ్రతీత్యపిచ, న వదతి న రసయతి న చ కృణోళతి 
ఆం లి వ 

నా మ్యెషమనుత వ్ర ల్వెవమ్. ౮౦.న స్పృృశొతి నో విజానాతీత్యావాు 

రితి దవృపంచితాస్స_ప్ప, సర్వే ద్ జా పా భోజ్య బ్రతి వాక్యగతో 

గళ గదే కు న వ్ సె టై కోర గై సర్యశోబ్ద' యమ్. రాం. యద్యన్ని మం తన బమా fa స్వార్టి_్త 

వ చావోక్క్మి వక్రత" ఏన మాక సృతివాదస్టిం వా సర్యశ 2న. 

గీ 

థో 
౮౨. విజ్ఞానమష్ట్రమం నను దృష్టం వాణాః కథం హీ స ప్ప సుక్క, ఇతి 

తు న చేవోళం కా కార్యా ఛేదో యతో మనోబుద్ద్ధ్యోః. ౮౨. తస్తా 

త్పపెవైతే ప్రాణా ఇతి పతుమత్ర వారయతి, హస్తాద యోపి బానే 
హని వై గుహ సతి శ్రుత దాః. ౮, గ హాసంజ్ఞ కా మా 

స్యుః తే త్రజ్ఞమిమం యతళ్చ బధ్నంతి హస్తాదిఖిరివా జేహే 
తే త్రజ్ఞో బధ్య లే య థా తద్వర్ . వా. చేవోంత నేవి బధ్య్బతపులి 

బంధ నరూవతా భవే ప్రెపాం, ఆవళ కా ఫ్రే ఖల్వతిరికావవ నైవ 

జల “no nn "నీ జ్య హై రా 

నష్ట స్యుః. ౮౬. వురష్థిష్ట కేన లింగనేతీ సృ్ఫృతిరెవమేవ దర్శయతి, 

ళా 
జ్, 

(ల 

all 

a 

ళ్ 
ర 



ద్యితియా థ్యాయే చతుర్థ పాదః, 13831 

ప్రౌడ తూదవి యోగో గ్రవాసంజ్షైనాన స్య దొ_స్తరో యమితి. ౮౭, తద్వద 

కర్యనివాక్యం వకు శ్వేత్యాదిత నో కుని 

హస్తాదీన్యపీ చ నిర్దిశ తఐమ్. ౮౯. దీవర దళమే పురుసే ప్రాణా 
ఇ స షోని వ “తా న వ) అల్షెతి మం త్రే వర్గా వీ వాణానా మెక దళ సంఖ్యానానునుగ తం 

అ హసా చేతి హాంంటే 
ద సి యా సట 

పృదర్శయతి. ౮౯. ప్రాణిషు సరరకొ బ్దన్స "ర్వ ప్రాణా పతి శు తె 
pr 

దృష్ట, నహి సర్యప్రాణపరో న కేజలం స్వప్తమాత్రవర వవ. ౯౨. 
య ఇ వు గ ' నాన సెం Fs; స న ద్రం ంణము వై. శబ్దో రురు ఇరాని ల 2 an వైతేతి, సర్వ వ్ 

ఖాజా ఇపతాసదొ సరభోజనాకహా గాత, ౯ం, వ్రృకృతనిమం శ్రిత 

వరతా తత్ర హి యుక్కైవ సర్యశబ్దర్య, ఇహ తు పునస్సంకో చేన 
దృళ్వత కారణం హీ కించిదపి. ౯౨. ఆత వహ సరై గ్యావ్యోస్స_ప్ట 

గ హణం ప్రదర్శనార్హం సాత్, క తన ₹బతొవి హొ కారఇత ఏనా 
టూ ర! థా తీ ద్ లి 
ద సతి నిషమిహా, ౯౩౨ 

య 
ఆత ఇన 

2 

రిల్బుడాళ్శ కమణుత్యమిహ న వరమ మాణుతుల్యత్వమి. ౯ర వరవమూాణు 

కులకా చెత్కృత్స్న తను వ్యాది న్ ర్థమివ న స్యాత్, సూత్తూ 

వలె పాణా నిర్లమసమయే యతో న దృశ్యంతే. ౯౫ ఊత. ఏంత్యాది 
wy ద్క శ్ప్టైం 

శ్రవణా దేలె ప్రాణా స్తథా వరిచ్చిన్నాఖ సర్వగతా శ్పెదేతే తద్దుణ 

ససత్యమాత్మన్్న న స్యాత్. ౯౬ సర గతానావువ్ కిల వృ తరహా 

భ పెత్చర ఛిన్నా, భవతి ఆయవ హ్ా తిద్డుణసార త్యమిె వాల్ నైవయు క 

ముదము. ౯౭. యవచ పరిచ్చిన్నేయం వ వృ _త్రస్ఫా పైగా నణమావి చ్ నై వ 

సా ఇత్ , తత వవ కార్యసిద్ధి నరణవాన్నై న్టైపీత్యక ల్బ్పనా ఏ హీ వృథా. ౯౮ 
| హి సయా మం టీ 

భన వ్య్యూపాసనార్టా వ్రణానంత్య | ౪ _సయా తస్తాత , ప్రాణో 

ర్ం 

త్క్కా్రాం త్యాదిళ్ళు తిపేచసామువిరోభ వ్రత తు సిద్ధమివా. ? ౯౯ 

నూ వై స్త శః SE 
అ 

వతర పాణవ బె; పావనానో ఛపవసా గక స వ్రతేర ప్రాః దేవ (రకా ఇ 7 ని ముఖిష్టః, | Kk 

(గద వథమే సూత వవుచితం భూయః. ౧౦౦. ఏతే 
రబ గన లక నా నాత్ర రి 

+” ల్ వ్ర 

టె Wy 
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వ్ర 5 ఢా న్ | నో అచ యడై ర్వా భవల నాసదానియే, బవావుథాననూ తత్ర నిద వాతమితి 

పరితను. ౧౦౨. ఆనీదితిక బ్రేన పతియతె పాణ 
శ ym ఆ 

త్స _త్రరస్య హీ స _త్వం ప్రా పాణసో సూచితం భవతి. ౧౦౨౩. ,పొ 

_స్తసాదజ ప్రతి జాయత మనస్త _ కస్య చిత్పుంసః, మతిమేతాం నింనీతు 
oe 

Ly 

మయమతిచేనో యం వదర్శతొ * మునినా, ౧౨౦. పాక్చా గస కా 

స త్తం నా అచ్చ్ నీభచూగావ్ర యక త, త్త యసాదవాతముత కీ 

పణం తస్య తెం మంత్రే _ ౧౦౫. ఆఅఆహాణభొ ెహాగతాందిరం౦త &§ 
దర్శ WY ల ల క 

పాళకాది3 హాం 7 తే తస్తాదా "సచ్చ్భబ్దః సనారణ సద్భావన? J 

ఏ వహా, ౧౦౬. చైణావా వక్ర కోన ౦త బలా షప ఆస యం వ న. ( 

ఫ్డమపి చాయం ముఖ్వః పాణ 

బు షో వళ ) లతా లే a FF . భ్ 
గే నరు కష. వ Ser CO రకు తీవా వలి re ఆయె న్. రి త్త 

య) 7, ద్ర ద ఖ్ 3 ॥ ? 

పా వం అావదోంసా  _పాణసృవాంయమువేపతి. ౧౧౦. ఉపదికతి oe: లీ ణా 
చా అన! ఖ్ ఖో సో జం BNO శ్ a ని a టా వ ఖో నష 3 

శం తరేనం ప్రాణం యసాత్సివిష ఐ రిర, ఆథవా తం తాంతరతి 

గన పహపనణనా అదితి ౧ ఇన ఇద నరా. భం జు 
పాళణూయం సక లకర ణవ్భ_త్తరితే, గా౧౧. సా వమాన్నుక రణవ్బ్భ 93 య్తాకా 

పానావవాయవః వంచ, తం తాంతరావలందిన ఏవం _పొణాన్వి మూవ 
లో త్ ol 

యంతి యతః. ౧౧౨. తెస్తా ద్వాయురయిం స్వాదిత్యాళంకా నిరస్య ె 

సపది నాసా ప్రాణోవాయుర్భవతి $ చాన సము _స్తక రణవ్భ త్తరాష, 

౧౧౩, వృథగువదిళ ఆ (ప్రాణం వా యూర్యర్థాత్సే వాయునేలా విద్యా, 

శ్రతిలెబూ స స కథం వా ప్ఫృథ? కుది స మాయురూప సాత్ . ౧౧౮5 

కెర్వచ్చ కతణన్భ త వృృథ గం జదేన్లోన స చదృళా వ అన్యత్ర, ఏతసాడితి 
వ చే 

39 rr య రాజై Nn" మంత్రే, బ్రెణమనఃప్ర ఫృతయః పృథర్ద మా ౧౧౫. అ ర్య చ 

సర్వెవాం కరణానాం వృ త్తిర్మత సంభవతి, వై కవృ_త్తికతయా 
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వృం్త తీభేదా ప్రత ప్రాణా భవంత్ కిం వా లే ౧౮౧. త త్య్వాంత రాణ్ 

తస్తాదితి సందే మే సముగ్గిజో త్ర త్రీ ముఖ్వస్వ వృ తిభేదా ఇతచే 

ప్రాణా వ్రతహూ యు క్షతమమ్ గం పహంళతానె నై వ త్యాదా్టక్సు తీరి 

ముఖాష్టత్మ తాం బ్ర వీత్యేషోం, ఏక కత శ, ముఖ్యవృ_ల్మ 'తెరితర ల చ లత 

తున హి యుశ ౧౮౩. త్రస్తాచేకనై నై ప్రవ ప్రాణాద్యా పంచ వ వ్య 

యో హి యా, ఏవం వాగాద్యా ప్రతి శంకామేతొం నివారయ 

త్వ త్ర, త. ౧౮౪. వాగాదీ స్యె తాని హీ భనంతి తతాంత రాణి తాని 

యత్కు వకాదచేంది య ద్ర యాబేత్యుద్యంకే శ్రైష్ట మేకమ త్ర వినా. ౧౮౫. 

ఏతస్తాదితి మంగ వాణాః. వృథ7వనిం ద్రియాణ్యవీచు న్వప 

ల 

|}, 

ed 

దిశ్యంచే ఓ పూ యతో ససా త్తే ళారంత రాణ్ తాని సుష. ౧౮౬ ,పాణ 
లావి ది త కా 

స్యేవ పీ మనసే న నవం సత్ననింద్రియతర్టం స్వాత్ , వ్వవదిశ్ తే 

ల్ 
పూ యనాత్పృథజ నోకీం డి యుభ ఇతి చెన్న. ౧౮౭, వ్యవబెశ్ సౌ 

శ త బీ mn ! 
యద్వవి మనసః సృథ 7వ దృళ్వు భథాపీ, మ్ 



గనక జి ఇ ఇ ది 2 fa కి 
నచ శతా న స్కృళె వాద్ధం స్వాతి, న్యవబేళ భేద ఏష హా 

తె ఏక ల్యేహ్యాయు క్ష వవ స్వాత _ ౧౮౯ 

ఇదు ద ప అజం సూ. భేద శు తః. ౧౮ 

గాడి జతి - ది ఆడి భదేన వ్యావ వబేశో వా భూ హీ దృళ్యతె ప్రాణ్రే అహేళి 

శ్రుతి వాశ్వే వా గాదీనసుర పాప, విధషస్తా౯. ౧౯౦. నిర్షళ్వ సక 

దాషగాదిపృకరణం చ సంహీప వ రో బాముమితి కిల ము 

నావసు పాప ప్మవిధషంనీ. ౧౯౧ వ్భపదిష్ట్ర ఘమ వృథ ౫ గోవ క్రూ తస్తా EUR 

తరాణ కరణాని, త ఆ్యాంత తరతా మేనామధునా “హాత్యంత రేణ వర్ష 

యతి. ౧౯౨౨. 

సూ, వైలత, ణ్యాచ్చ. ౧ణోం "మక లీ 

nn 

చైలకుణ్యం దృష్టం ముఖ్యా) కాసు సర శాత నాం వసు సు సుష క్ 

వాగాదిషు ముఖో జాగ 5 నేత యాతా ౧౯౨. తస్య మ స్తీ ర 

‘es 
ర్తి 

త్కా/ంత్య్యా తను థారణపతన కార్య పహ భవతి, ఏతచ్చ నం ద్ యా 

రాం నవిషయవరి చే చ్చద హాతుతా తేపామ్. ౧౯౮. తసాద దె తమా 

కణ్వాంతరఖ వసద్దిరిత ఏయు క్షం, ఏతపై సై పిన హీ సర రూూపమితి . శతి 

బలేన త తె GRY నమ్. ౧౯౫. న హొ  వర్షయితుం శక్యం యస్తా కత 

ప్రతీయతే. జవం పహ చ వదిష్యామ్యేవాహమితి శ్రుత్వా వ 

పిసరిష్టమ్. ౧౯౬. వాగాదీవామేవం కథిత శ ద మమత లకర 
a 

వశ్సొద థేనుమేవెత్సనయోా sr సూ "సుధ్యమః ప్రా వాణక. ౧౯౭, 

వృథ 7వ మృత్యునానఫభూతా సా వర్తిత సడ వాస, శ _వాశ్యేనా 
— OQ 

యం వై న శె షష్ట శే షతావి నిర్దిఖ్రా. ౧౯౮. తస్తా వహూుఫిరి గ 
Ww Je ౧౧ 2 

రత్త విరోే సముల్లి తే లేహాం, రద్రూవ వభవన సత ' దథీనన్లతిక్ తౌ 

త్రం వాచ్యమ్, లోడ. ముఖ్యప్రాణే శో లామణికః 8 ప్రాణకోబ్ద అవా 

భవతి, తస్తాదాషగాదీనాం (పా పాగా _్రతా్యాంతరతషమిహా నిద్ధమ్. ౨౦౦. 

సూ. సంజ్ఞామూ దిక్ పీసు తి (తీవృత్కుర్వత ఉవబేళాత్. ౨౦. 
—00౧ 0.౦ 

తన్నా మరూపభేదా? 2 కాల సా కరణభిన్న ఇతుర్ణి_క్ట కం, 

తన్నా మరూపక్ట_ి పిర్నవతి హీ కంక దగ ED కేతి చింలేవా. ౨౦౧. సత్ప 

కరణే హీ తేహోబన్నా నాం సృష్టిసరణమభి భాయ ఏ ఏచౌ కాం కరవాణీ 

(Cc 



డి తయా ధ్యాయే చతుర్గపాదః. 1389 

త్వంతం వాక్యం హా నయమి తాః . ౨౦౫౨. వతదనంత రవఠితం తస్తా 

త్పంచేహ వవ సంభూత్కా కం జీవక_ర్హృకమిదం కిం వా వరమే 

వ్ర రకం వెలి. ౨౦౨. తన్చావా నామరూవవ్యాకి వరణం వక _ర్హృకం 

యు క్షం, యస్తాద నేన జీవేనేతి శ్రుతిరా రాత దరు ౨౦౮. 

్రిలెన్షిరి హో తస్య దరఖయటత్రి లో జే 

చారేజశాహం వరనె న్ననమును పవిశశలయాని. ౨౦౫. ఏవం విధ 
యా జాలి 

స = అద క దూ మ దయ సం ~ | య ప వయో” తత్క ర్చ మెవ నై న్వసంక లనం, అథ్యాం వయలత యథా 

స్వా ని రాజా హి హాతుక DENN ౨౦౬. సంకలయానీ 
వానిగా 

తేవం త త భేదమపి జీవకర్తృకం సడిహ్క సా త్మ న్యారోసయతి వ్యాకర 

వాణీతి 'చేవతా పే మెష్టియూ, w]e ద్దడెషం చానా మన్వెవం ద 

జః శ 

సఘుటాదిరూ సెప్పు జీవనె శ్రవహా దృష్టం వ్యాక S వ జ కరం న చెతర 
డ__ 3 ర bs ఒ-2 ©} 

స్వెహ. ౨౦౮ తసాచ్చ జేవక_ర్తృకమిదమిత్ ₹0 కాం నిరాకరొత్య 

ధున్వా సూ త్రస్థ పా తు శబః పకృ తాళ ౦ కొనిన ర్హనార్లస్నా న్్ 
థి ద్ ౪4 థి 

౨౦౯. యస్వాహా నావురూవవా స్టైక రణం తత్చ లళష్టంన్వై వైన? తస్వెహ 

నిరవవాదం క ర్హ తం స్యాన్న చేతర న్యెదమ్. ౨౧9౦. యేయం 

గ శా Fy దార 
సంజ్ఞామూ క్రి ప, కల్పనా గ్నా స్రదిషరాసల ఖ్ , సొ ఆజ బన్నానాం 

నిరాతుక్నవతి కృతిరి కూరనకష. ౨౧౧. సెయమిత్ శు తరపూా వ్యాకర 

వాణీతి చరమవాశ్యేన, పరమాత్మన ఏవ యతొ వ్యాక_ర్హృత్వం 

ఆ దెతదుపదికె తి ౨౧౨. నన్నిహ జీవెనెత వ్యపదెశాజ్జీవక_ర్హృకం 

తత్చాస్టత్ , బ్రతి నయతో డబ నెత్యనా, 1 

౨౧౨. అవ్యువథానా న్నెహ వ్బాకర వా త్న నేన సంబ ధ్యేత, సారా 

చావచారికోసాన్సు త్రమవురుషక్చ్ తేన సంబం భే. ౨౧౮, అపి గిరినది 

సము ద్రాదిషు నానానామరూవనివహేష్కు వాగికకణ క 

మసళ్వర స్యాస్య భవతి జీవస్ను. ౨౧౫౬ యమ్మువి పావు 

స్వ తదిదం థై వెత్సరనై 

వహ జీవస్సా్యాత్ . ౨౧౬. యన్మావివోత్మై సేత చ విశేషణం దృశ్యతే 

హా జవస్య, తన్నో వ్ర వా ఖని బంధ న వవాసొ జీవఖావ ఇత్యు కమ్, 

౨౧౭. అన చ కతా త్రమే తత్స రాత కి పిత మవ భవతి సర్వమవి, పర 

మెళ్వర ఏవాసా వాఫ్టక ర్వా నామరూప మోూరితి హా, ౨౧౮౪ ఆశానో 

i 

గ) 

జ న ట్. Nl ళ్ ల్ 

వ్య సహాజ ళ్వ్చౌైార అఇవాయం న వరనాడ్శన్న 



1840 ఛాహ్యార్థరత్నమాలాయాం 

"హేత్యా దః శుతివచనైరష ర్ట 
నాళ వ ఫం ళ్ళ ఫక్ రణం భూతనరక్షవానె, న ౨౧౯. నిర్టిష్ట 

భాతికేషు తదిదం హీ, తెజోబన్నా నాం క్ "వ 

పూర (కం యస్తాత్ . 950, తస్మాద గాడికి పషిసయమువదిళ 

తివృత్కారణ అంశ, తరమా హీ యద గ్నెరిక్యాద్యా సకలమేతదువదిశ తి, 

౨౨౧. అగ్నా గ్థేదేత్యావీనాం యబభదుడాహూరణం౨ శ్రుత నినిరైష 

లెనై లెషం ా వ్వుపి భామాంభసతై జనేషు తెళ్ఫిద్ధమె. ౨౨౨. యస్తాద 

విశెమేణ శ్రుతావిమా అక్య్భుస్టక, వా వనం యదురో హీ హితమి తా 

వనంపానో వీ చావిశేవేణ. ౨౨౩. "సాం జహా వుష్యూణాం 

శ్రవృత్కృతానాం తు దేవతానాం హూ ఆభ్యాత తృమవర మేపా శతి 

క్ర్వృత్యరణముత్ర దర్శయ లె, ౨౨౮. సా ఇమాధన్తస్త బ్రతి వక్తిళా 

హా తయెవ _దర్శయ ల్యెత తత్ర , భే గ వానా చార్య్యూ సావాళంకతదో 

హరిప్యక్' మా. ౨౨౫. 

సూ. నూంసాధిభౌనుం యథాశ బ్రమితర యోశ్చ, ౨౧. 

భూ మె స్త్రవృ్ఫత్కృ కాయాః పురే 'తేహోో హళోపభుజ్యమానా యాక, 

నివ్పద్యతె క హా కార్యం మాంసాడి హీ భవలి త తది థాళ ము. ౨౨౬, 

దర్శయతి చాన్నమశితం త్ర భే త్యాద్యా శ్రు తిర్యథో కా 0, భూమే 

రువభు కాయా స్థవనిష్ట రూపం పువీవఖొ వెన. ౨౨౭, నిక్షచ్చ బహి రేవ 

హా ముధ్యమమ'భ్యాత్మ మేవ మూంసాపె, _వర్ధయతి యద కసం భవతి 

మనో "బ్యానమితేర | రవారవీ చ. ౨౨౮ , మూత్రం హూత మేవం 

పొణళ్ళ తథా భ వేద పాం కార్యం, అస్థి చ నుజ్ఞా వాగవీ తేజస వత 

శ్ర యం ఛ పెత్కార్యమ్. ౨౨౯, నను భూతం భా తకనుప లని స మేణ 

త్రవృత్కృతం. చెత్చా వ్ = 'మయోయం ని*శేషవాద నైజోబన్నెషు 

స చ విలువే వసతే. ౨౨౦. ఇదమిహ తజ వమా? ఖలా్యాప ఇదం ఇాన్న 

"మేవమాదిర సౌ అభ్యాత్మే మవీ తణేదం కార్యం మాంసాదిచాళి 

Ch 'స్నస్వ. ౨౩౧. నవవవుపాం వీతానాం కారం చై మైకద్ధిలా ప పాటా 

ం ఆశితస్వ లెజనోవ న నం కార్యమితీ వన్న, ౨౨౨. 

సూ. సై వై శెప్యార్తు తద్వాద_స్తదాషాదః. ౨౨. 

చోదితమేతం దోషం తు శబ్ద రారా గోన సమ్యుగపనుద తి, 



అత్ర హీ విశవభావో వైశేవ్యం తచ్చ భవతి భూయ స్త (మ్ 
౨౩౩. యదగ్షవీ సకలం చేదం క్రోవృత్మ్య్శృతం స్యాదథావి వై శెహ్యం, 
వకన్వ భూతా రొ “ర్ఫూయస్త Qo చొపలభ్య శే కాని. ౨౩౮ లెజో 

wa భరాయ._స్హ(ం ఖల్బగ్నార్లృప్తం తథోదక స్యాపీ, అబూ్య్యూయ నుం సే 

మునినా వ్యా సెన వీరచితా సయ చతుకథాాయా తస్యాం డిగితయ 
సంజ్ఞ న 'రరూయవు యః ౨౩౪. తతచ చత 

యశ్ భవ్య కారో క్ష ఆర్యావృై! రమలైః 
సోయమనవ సదసికి, ౨౨౫౮. ఫా య్యా న్థరత్నామూలా వె యాసక్ిసూ 

QQ 

సంగృథిత్కా భగవతి పర మాన సమర్చితా జయతు జగతి నిర 
నద్యా. ౨౨౯ 

ఇతి ద్వి తీయాభ్యాయస్సమా Eg 

కృతీ యా ధ్యా౭్ - వథమపాదః, 

సూ, తదంతరప్ర, తీవతై రంహ తిసంవరవ్వు న 

పశ్ననిమావతా భరమ, య. 

దే 

ఫూవ్వస్త న్న ఛ్యాయు క పిలాదిస ఎ్రళనయొరి రోధోసౌ, వేదాంత 
వాక్వనిహిత బృవ పోవగ మె హీ పరిహృతేస్ప్సకలః. ౧. అన బయ త(ం చ 
తథా వరవమోణాం పృవంచితం భవత్కీ వివ్రతిమేధ శ్చాయం శ్రుతి 
వచసాముకి సు లకి. ౨, వన్య రంల హీ యాని చ జీవోవ 
కరణభూ తాని, త ని వరస్తాద్బ /హాణఉత్ప ద్యంతేళ్హ పలు దర్శితం పూర్వమ్. 

౨. ఏవం వెదాంకా రే విరోధళం కానివావతో విమ లే, లు వస్తా 
జ్ f cn పాలో మ ం గుయం జాతా తజ్లానసోధ'నే చింతా, ౪. ఇత "పాతు "బాకుమద్భావా 

Lae 
ర 

త్ర తృకసంగ తిమినోవలం బై నవ్వ తన్నిల్హ యాయ సంప్ర, త్న స ఖా యోసా 
ఓ 

తృతీయ అరభ్ధః.౫.లింగోపా థె ధన్ఫీద్ది చా "సవతి హ్ం కదవహితజివసంసా శ, 
చిం తేతి పాద రోారవి సంగతిరెహో పాతు హి బాతుమద్భావః, ౬, ఏతేస్తీ 



. 

థా 

దవస్థా ాతర్వయా నార ఇమ ౭, జ గుణోవసం 

NE సా ర్శన యో గాత్పుంసా 0 పుముమార్థ సిద్ధి 2 రిస్ట్ 

విధిప్ర భేదొ హా ము క్తష్షసీయేమ మశ 
లి 

వతన్నీ వాపయిహ్మ భవా. స సంగతం తథాన్వదపి. ౯ ప్రథమే 

రర్భూతైరసంపరిప్వు కః, గచ త్యాహాోేన త్ర 
ఇ 

యాతితి. చింతేయమ త్ర యు కా హ్యృసంపరిషష_క్షవవ యాతిత్కి కరణో 

పాదానవడిప భూతో పాదానమత్ర న హి దృష్ట్రమ. ౧౫. ఇవా చ 

న వతా నేజోమూా తా ఇత్నత, కరణమా తవర్క, తేజోమాతాళబః స ఎత్తు ఇర ౨ ల్ యూన 
క్ర 

శ్రూయతవీనం న భూతవరశ్ జః ౧౬. అవిచేహ వాక్య శమె, కథ ఆని 

కా చమురాపకరణాని ఏవం న భూతమాత్రొా,పా బాన నే సహ క్ర ర్తనం 

దృష్ట్రమ్, ౧౭. సులభాశ్స భూతమాశతా యష్పాత్తాసాం క హ్ నిష్ఫలం 
లు | 
చ ఓ! జన శ జ మ మ వి ఇ nm 

నయనం, తబ్యాచసంపరివ్వక్నా. యాతిత్యత వబ పఠ తారక, 0౮ 

వ్భవహోంగద్దయ ౦-చిక రణం ళ్ దర్శితం పూర్వం, సం పతి సివవ్షివ 

వ తవచనరూవ ఏవేతి. ౨౦. రాజః వ వాహణస్య ప షే సా సత 
పృతవచన యం య డ్ © లీ (= ప 

శతుముడిశ్ష, వత యథా పంచమాష్లమ తా ఏ చో_తరాజ్ఞానే, 

౨౧. తత్పితరం రాజూసా వవ ద్రచ్ళద్దాలకం యభాపూర్వం, 'లేనాసొ 

"యె "పతి పృతవచనం చ వ్రదరి తం రాజై. 99, ప్రిహుఖలషగ్నా వెళతా 

ళ్ శృీద్దాఖాషః త్రై శద్ధయా పహుుతా ఆవు, ఆజ్యపయోద ధిరూపా భవంతి 

'వోకమానసంగ ఊస్తాభిః. ౨౨, సోమాఖ్యదిన్య దెవోత్మ నా స్థిత 



తృతీయా ధ్యాయే ప్రథమపాదః, 1848 

స్గక్హలో కమా సాద్య, కఠాంచే పర్ణ న వుతా స్తతో వృష్టి ఫ"న 

వయాంతి. ౨౪. ఏవం వుుతాః వృథివా Se తాక్వాన. లోన పరి 

రా డగా _స్పద్వశత్ , ఫురు వే. శేశోతాషపా యోవీతి చ వతి హి 

హృరుష వద వాచ్యాః ౨౫. ద ష1యతితి తాబ సయ్ కు తిరేపాో సకలమేత 

మర్ధమిహ తస్తాదది వో నృజతి వరిప్వు క్ర్రఖతి క్కు యు_క్షనిహా. 

౨౬. ననిషహ వూ కషం చెహాం క్యా బవస్త! ంతరం లభతే, ఇ బ్రతి త 

వర్ణితం తత్స ,తికాలం తృణజలాయుశే కతేర్ణినా 8. ౨౭ ఫూర్వతను 

త్యాగో సౌతదంతర ప్రా పా _ష్ప పినంతేరం త్ర శ నిహవ్రిహా తు పూరం 

తస్తాదెతది ద్విరుద్దమితి చేన్న. ౨౮. భావనివ ఫత్వా కరాయ_త్తం 
హొ  భానిడేవోవా సా, పూచ్వం దేహం త్యజతీత్య తనవ జలూ శానివర్శ'నే 

నైపూ. ౨౯, బోధయతి సూ తే దర్శితమర్ధం శ్ర తిరితి నకశ్చిదివా 

దోవ, 'జేవోంతరసంవ శ్రి ప్రకారేవీవం శ్రర సృృరవథితే 3౦, తా 

తన_స్తహైవ హా కరకానాం వ్యాపినాం భ పెద ట్ది్కి అతి సాం 

కల్పనా వా తేణైన సుగతొడికల్పనా యా చ. ౩౧. కవలమాత్మన 

హి తదంత రే భవతి వృ తిలాభ వత్తి ఏవం కాణాదానాం వ టాం 

ప్రతిష్టతే తదిదమ్. ౩3౨. ఉత్పద్యంతే దేహావదభినవరూపొణ్ కేం 
దె యాణీతి, యా కల్పనా తభథేయం శుక ప్రవ వృయొ_త్తదంతరం హూ 

యథా. ౨5. ఉత ప్పత్య జీవ ఏక _స్పదంతకం లభ తఏవమాచ్యాహీ, 

టై నానాం తాస్పకలానాద రాస యు తశ నిర్గూలాః 3౪౮, శ్రుతివిప్రతి 

(2 

వ్ర దో యు క్షి పృశ్న్టప క్ తనచనా 
జలే 

తా 

Ww 
భాగం ననే 1. ౫. రంవాతి బరేలోళముతి ప్రతీ 

తం సె క, భూతనూ న్మైన్బహ ప్రయోతీ 

F 98 FE 

శ చో టో వత "నీక రనానసా ఆఅ అ తకు తు శబ్ద య థొ రగోశంకెనివే ఆ జే స్టర్; 

వళ్ననిరూపణవాకల్ల పవర్శితాస్తిసగరూవకావా్నివః 2౭. యసా 
హు లీ స =) చం) 2 a లీ 

య క్ ర్న షా Sg ఇ = న ns] గ - — శ్రీ వృతమితి శుతిరిహా తిస స్మాని గృత్క ల బూత తాసా 
మూవంభక తా సద్ధావితరద్వయిన్య సా సుద్ధ 3౨౮ తెబో=.బన్నా నా 



ఏవ చేహోసొ, న చ శేవలాభిరద్బిరి(నైవ భూతాంతరాణ బారబ్లుప్ం, 

“ 9 శా జ లం న. ఏ క్ర ఒన్న వ ఐ టై 

రం. నైవ హొ శకస్టి_స్థస్థాద్నూయన్వా ఏ వక్షయేహ చఛచావటబ్ల ద్భళ్ స్థితే 

ఏవ హా సరగణదహేషు. ళం. నను 

పార్థినోపి థాతురూ యిష్టో దృళల్లలే శరీనేషు, మైనమపాం బావా 

ళం తషహౌతరస్తా దృళల్లతే లోశే. ౪౨. యర్షేహభిజభూతం 

శుక్లం శోణితమితి ర్చి తత్, ద్రృనబహాళే మేవ దృష్టం కర్తాపి 

నిమి త్త కారణం యత్చా సత్ . 563. తదవిచు సోమాజ్యాది దృవబహాంళ ద్ప్ 

ఇస వతి తతవువేతాపోొ్నువు శ దాళబ్లోం "వ 
ద్రువ్ససం శ్రితీం భవతి ' ఎ లై స్పై శ్రద్ధ శ్ బ్ర దెతా భివం 

త్యెళాః రర సవాకర ఫర్దుష్ణసంజ్ఞహ్యా గ మ వానాయంతేల్ణతి చ 

వతతి హీ తస్తాదా పహాుంళ్యమపామప్పృ్లే సహ చేహనీజానామ్, 

౪౫. యు_క్రముపాదానం క్ల సెరపూ మేవ భూతసూత్తణాం, 

న్ జ మ జగ వ వి స ఖా లేవ 

యవ్వ్పేహ భరాతసూ త్మిస్సహా గమనం తస్య ఆద ఖు నిరవద్యమ. క 

అ | నూ, ప్రాణగ తేళ్ళ. వి. 

చేహాంతరసం వత (ప్రాణానామవీ గతిళ్ళు తా "బ్యావం, దపా 

చ తము త్మ్కా మంతం వ ఇకో నూ తా) మతితి వాక్యేన, ౮౭ సా 

' యమంతరేణ సంభవతిి ఆత ఇహ 

తద్దతళఇిరం తేజూ శో యాంగానువీహా సొ వాణబాశి,. రరా. న పాణానాం 
చథి న న . లా స » ళ్ 

యాణాం కర్షచిద్దళ నసాతె భూూతాంతరసహిొ తా 

oy < 

సూ. అగ్నా5దిగతి శు తేరిలి చే న్న ఛా క్రత్వాళ. లా, 
వ 0 

నను చేహింతర యోగనైవ _ప్రాణాస్నృపోావ జీవేన, గచ్చంత్య 

గ్నా ్యదిగతిశు తే స్తథేయం శ్రుతిః ప్రదర్శయతి. ౫౦. చేవోవసాన 

సమయే తతా వాగాదయూా హొ గచ్చంతి, అగ్నా నదీ సై వాసతి 

య,₹-న్వెతి శతిర్చి దర్శయతి. 1౧. వతి చేద్యాగాదీనామ్నా కది 

కదెను చ సొ 4 [5 శ్రుతి 

రిహౌర్గముపకిశతి. ౫౨. లోమాని చోపద్సిరితి డశాశ్చు వనస్పలతీ౯ 

వృయాంలితి న హి లోమాని చ కేశా ఉత్ సత వ ధివనస కీ 

యాంతి ౫*౨.న చ దేవస్య 

{? || PN ౫~తికుతిరి శాణచీయం, లోమసు 
(27) లా 
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ప్రైజోపాధథిక్యాలోన గమనమవి యకం 



తృతీయాథ్యాయే వ్రథమపాదః, 1845 

దేవాంతశే హీ భోనో నావి ప్రాతైర్వినోపవద్వేత. ౫౮. జీవేన చ 
సహగమనం పాణానామవి చ ద్నృళ్నలేిన;త, తసాదగ్నా వ్రదీనాం 

లో లి dD dU కి ం 
వాగాద్యువకారిణాం హీ దేవానామ్. ౫౫, ఉత్క_ )మసమయే కైనల 
మువ కౌరనివృ త్తిమా త్రమాలక్యు,వాగాదయః వయాంతి హాగ్ ప్రీ 

ద్ నితి తు ఖాక్షమేవ స్యాత్. ౫౬. వ 
జడ అగ ఆద క అకాల గ కాం ౯ గ అంధం g నూ. ప్రథమొఒశృవతాదితి చేన్న తావవ హ్యూవవత్తేః. ౫ 

జాతం 

న న్యెతత్క_ థమావః పంచమ్యూామా-హుతౌా హీ వురుపోఖా వి? 
యస్తూడగ్నా సృథమేనై వాపాం శ్రొవణమ్తీ కీంచిదవి. ౫౭. ఆహా 
త్వా థారతయా పంచాధి తా వోగ్న యో ద్యుముఖా తేపాం 

5 న ఒల్లో ఉ వ్రథ మెత్యగ్నా తస్మిన్ని త్యనమాదికా శ్రీద్ధామ్. ౫౮. హోమ్వుద్కవ్ష్టి 

తయా హీ? న. వదర్శయతి తన తదయు_క్టం, పర్ణ నార్టిదిషం సోమా 
వృభృతినాం హాోేవముక రణభూ తానామ్. ౫౯. ద్రవబావు శ్వెనాపాం 
ర > వనన గ కన్ | ల్ గాం a రము న స్యాత్, పథ మెత్వగ్నా త్కోడై © 

శరం వ oA డ్ క. _ కథమివా కూలి అం g శ్ర, రం పరి SN చాశ్రతా ఆ ౬౦. కథభనివా హూ కబ్యాస్సు వై 

పంచమూ్య్యామిత్యయు_క్షమితి చేన్న, యస్తాత్స థ మెవ్వగ మ్నె తావ 
వావో భవంతి హోతవ్యాః, ౬౧. శ్రద్ధాళ్ నావీ చ ఆావ బూపో 

నివవీతాస్సు వ్రరిహ, ఏవం చేచేవ సా్వా_దాది మథ్యానవనాన 

సంబంథాత్. ౬౨. వకం వాక్ళమనాకులమువపద్యాత ఇతర థా 
వు తావస్యాం, వంచవమాన్ధ మేవాపాం వురుషవచ స్త | యు కార 

పహ పృ స్టే, ౬౩, వృతివచనానననే హం వత మేగ్నాపృథమ 

మూహుుతిసాన్తే అనపో హాము ద్రవ్యం శ, దాం నాభూవతాడర థి DON: ఆధ 2 
యె తరి, ౬రో. నా లౌ క వాకషతా స్వాత్స “ళ్న ప తీవచన వా వది కోన, ఆటా = థి స్రీ WU ౬ తె | 
ఉవసంవహాోరో వీతి త్య ఆసా ద్యా చైక వాక్ళ్టతాం వక్తి. ౯౫ లత కత 

ఏవాబ్బహాుళం ₹ డా కార్యం చ సోమవృష్ట్యాది, కార్వానురూవమెవ Uy ( అరు ౮ ల్లి 

చ లోశే దృష్టం హి కారణం సకలము. ౬౬. మనసో జీవ సాష్టియాం 
౦ aS a జయ ల mn ఇష ఇ రెద్లాలారో ప్రక్యయోాత్ర భక్షన్సల్, ప్వాదిభ్యో హృదయానీ 

వాయం ధర్మిణో నికృప్వ కథమ్. ౬౭. హోతునుపాజటేయస్నా ప్పి 
ద ara ం జాం లో — . ఉల చ్చ దళ వ్ల బ్రవాప ఏవాతః, శల కబ్లశ్స్వాప్పు శ్రద్ధా వా ఆవ వ్ 

నూదిషు చ. ౬౮, వా శేషం వైదివప్వవి దృష్ట స్తస్టా త్తనుత్వ్యయూా”గేన, 
169 

్తే 



శ్రద్ధాసనమానరూ భాః శ్రద్దాల్ -" బ్రవహావఏీవ స్యుః. ౬౯. అథవా 

తృళ్చద్దాకొబ్దః శో ద్ధాసంవలితక సమవాయాత్ , శ్రద్దా హేతుక్వా 

చొర క జాళబోయమపు యు స్పాఫ్టత్ . ౭౦. ఆపావానై న జా 

నన టం లయల క దాహాతుత్వేన్ శో చచాగ కో తిః ప దరృ్యయటి టా న్ దా 

మితం =” శ్రుతి ప్రదర్శయరు ధి సన డ్ 

నచ్లోవవ త్తిమపవ్పు యతః. 8౧ 

అ గ ఏ షం జాం పతీలే; కొ 
సూ. ఆశ్రుతత్వాదితి చేన్నేష్టాదికారికాం పతీతేః. ౬ 

ప్రశ్న ప్రతిననా భామా శ్రీస్ట దిన వమూాపన్నాప వ్రత 

వ ద్వెర౯ ప్ర పఘా కారం తాఖ్బావుల్ పా పంచమాము. ౭, 

తాభఫిస్తు సం ంపరిర్షిప క్వ జీవా స్పెహనైవ రంహేయుః, న హి
 జీవానాం 

కశ్సిా 9న వయి కా పామి వెహా ళచ్లో స్తీ ౭3. తస్థాదయు ర్థమేవ 

హా దక పరి పెష్టితన స్వ గమన మిదర్శ 3 చేళ్చ తీయ శే త ద్రంహణ 

మిష్టాఏకారిణామ త్ర త.౭ర.అథ య ఇమొె గామ ఇతి, శ తిరిహా గభూమ 

వ గ్రనైవతేషాం, ర్గ్ష్టాది కారిణాం గతి మపి చంద్ర, ఆ దేమత్రే దర్శ 

యతి. రై యాత్యాకాశాచ్చం ద్ర దృం చంద్ర, మసో భవతి సోవురాజ ఇత్తి 

వఏవమివోవపి హా తసిన్ని ఆ త్యాడాషేతజేవ సే నిర్లిస్టమ్. ౭౬. తసి నృన్నగ్న్నా 

దేవాః శ్రద్ధాం జుహగతి కదాహుతే రేప సోమో రాజా భవతి 

త్య త్ర శ్యూతినచన సామ్యుతో లబ్దమ్. ౭౭, తేషాం చ కర సాధన 

భూతా ఏలే హూ దధివయః ప్రమేఖాః ద్రవభూయస్తా గ్రదాషః పృత్య 

శవ తా హా దృశ్వంతే. 1 ౭2౮, ఆహవస్యే చ వు తాస్ఫూమ్షస్తా 

నా శ్రాయంతి యజ మూానాక్, లెషాం న దిరముపి ఖల్వంతే గ్నా వృత్విజో 

త్ర ఎతిమయ్య్వన్ఫూత్ష న్చేప్తాది కారిణకో 

జీవాక్, పరి పష్ట్వాముం లోకం ఫలదానాయ చ నయంతి తా ఇతి 

వీ. ౮౦. అగ్న్న దెవాళ్ళ )జ్ఞామి మిత్యా ద్వ న పృలతీయతే "బ్యావం, 

ణపఠి లేన పాళ్యశేక్ హలా. ౮౧. ఫలజన 

నాయానాంతో రి కాంతర గమన విహితం భవతి జనేన యాజ్ఞ 

అం వతి షట్ వో మృదర్శి త స్ట, ౮౨. పుకవస్యో 

న్. ప్రసా తే "వలే అవనే వాలే నవత యత్వాంతరివీ, 

ద్వరా "లే దినం హీ గచ్చుంకే గ్య. ౮౩౨. దివమేబాహావనీయ 

ప్రతిష్ట వీత వూతనుతవ లె చే హీ దివం తర్పయతస్తా పవ "రేజే 



తృతీయా థ్యాయే వ్రథమపాదః. 1847 

తతో హీ పునరవీచ. ౮౪. తే చ పృథివ్యాం పురుషే యోషిలి చ 
వుతే హీ పృురువరూచేణ, ఉపతిష్థతేబ్ర త్ఫతత్క_రి, షు సర్వత్ర దర్శ 
యితే (వ, రా, త్వమను త్మా_ )ంతిం న గతింన చ వుతిఫ్రాం నత వీ 
మపి చైవం నచ పున రొవృ_ల్పం వా న చ లోకం వ్రృత్యుప కం 

ఐెత్లి, ౮౬ పతి షట్ వువై్నర్వవృతే స హా వున రావృ _త్తివ త్ర 
వంథాపి తస్తాదద్భిశ్బ్చావుతిమయీభీి లేవై మ సంపరీమస్ట క్షః ౮౭. రం 
హతివరలోకమసా పలభఖోగాయేతి యుజ్య తే తదిదం, ఇస్టాది కారిణాం 
నను ఫలోవభోగాయ రంహిణం యదిదమ్. ౮౮. ధూూమాదివ రృనో 

దీ 
కర్తం తదయు_కృమివ పృతీయతే యస్తాత , ఇప్లాదికారిణాం క్ల్ర 
శ ళధరమండలముపాగతానాం హా. ౮౯. తద్దివానామన్నం తం దేవా 
వవమాదికా లేషూం, శ్రుతిరన్న తాం హి: కథయతి. కథమేలేపాం 
ఫలోవభేగస్పా ఏత, ౯౦. తెచందం పాపాన ౦ భవంత తా నేవ Te ny లయ ల మాది కాస్యప రా, శ్రుతిరిమమన్దం బూ) లె కథమిహ అపాం స్వకర్మ 
ప 8 . తసాదార్షఘాదిఖిరివ దేవెసారంత. భతవవ ఫలభోగః. ౯౧ తిస్థాద్యా పైఘా, $రివ దెవైస్ప ఏరో, భమ్యమా 
మాణానాం, ఉవభోగాళంసనమిహ కథమితి ళంకాం నిరాకరోత్న 

oO 

occ 

సూ. భాక్షం వానాత్తనిత్త్వా త్తథా హి దర్శయతి. ౭. 
అత్ర, చ వా శబ్దో సౌ యథో_క్షళంకాని రాసఫలకస్సాష్టత్ , 

ఏ తేహిమన్న త్వం న హీ ముఖ్యం కింతు భా క్షమేన స్వాత్ . ౯౩. 

ముఖ్య కిలాన్న భావ 'విధివాక్యం స్వర కొమివరమఖిలం అసమంజన 
మువభోగో యది తేషాం చం ద్రమండ లేన స్వాత్. ౯౮. అధి కొరిణః 
కీమర్గం కర్ణ యదాయాసబహుళమివా కుర్యుఇ లో శే కిలాన్న శబ్దో 
నన్నే ప్యుపచర్యమాణ వహ దృష్టః. ౯౫. రాజ్ఞాం యథావిశొన్నం 
నిళామిహోన్నం యథా హి పళవవత్కి తస్తాదిష్టతమ స్రొసుల్తైదిఫిరివ 
గుణత(ముసయాలై ౩. ౯౬ ఇ పాది కారి ఫిర్ఫత్చుఖవిహవ ణ మేత చేవ 
దేవానాం, భ తణమఫిమతమేతన్న చరణం నాపినిగరణం వావి, ౯౭, 

bd wa 

శ్చుతిరివా న హనై దేవా ప్రితాషాద్బ్యా మ్యేన మేవ దర్శయత్సి నాళ్నంతి 
నెవ దెవాః వీబంత్ దృాషా(ంముతం హీ తృవ్యంతి ౯౮. ఏత SE యై YA అటి సా ఖ్ర 3 Ss ద 

శేషాం దేవానాం నారయతి హీ చర్వణాదికం సకలం, ఫళ్టూది కారి 



1848 భాప్యూర్థరత్ను మాలాయాం 

శాం వునరువభోనోయం హీ భవతి యు_క్షతమః, ౯౯. రాజోవజీవినా 

మిహ జగతి యశ వై సపరిజనానాం స్యాత్, యుకో ప్యూనాత్తవిత్యా 

లేం 'చెవేోపభోగ్వభావొ సా. ౧౦౨. అథ రెోరాన్యామి ల్యోహె 

భ్రతిరవి చేవోపభోగ్య తాం బూ)త్కె న చన హి వేద యథాసా 

వమెరేవం స ఖలు చేవతానాం స్యాత్ . ౧౦౧. స హొ యస్తీన్న వీ 

లోశే కర భిరిష్టాడిభిళ్చ దేవాదీ౯, పరితోషయకా సీ పళువద్దేవానా 

నుపకరోతి చావిరతమ్. ౧౦౨. ఏవమముషిన్లో శే ఫలం తదాడిష్ట మేవ 

భుంజాన్క పళువదసా జేవానాముపకురుత ఇ తీహ గమ్యుతే హీ తతః, 

౧౦౩. అన్థాంతరపరమపి ఖల్వనాత్మ వి త్వదిలహ యచొచ్చీ క్షం, ఇషప్రాది 

కారణ: ఖల్వనా త్యేవిదపఏవ శివలం చే స్యుః. ౧౦౦౪. యన్శాత్సముచ్చ 

యానుష్టానవిహినా ష్టం కర మాత్ర పరః, తస్తాద్దుణవా బెన హూ ఆహా 

మున్నతష మత్త ని్చిష్టమ్. ౧౦౫. వంచాగ్ని విదయా ఖలు విధురా 

_సస్తాద నాత్మవిద ఏతే దర్శయతి కర భోగం స సోమలోేే విభూతి 

మనుభూయ. ౧౦౬. వున రావర్తత ఇతి హి శ్ఫుతిరేషో చం ద్రమండ లే 

లేపాం, శ్ర9త్యంతరమథ యే శతమిత్యాదిక మేవమేవ దర్శయతి, 

౧౦౭. ఇస్తాది కారి ణామి హా భా _క్షతాషదన్న భెవవచనస్య, రంపహాతి 

ఫలోపభుకైై ససంపరివ్వ కలి హీ యు_క్రమిదమ్. ౧౦౮. 

సూ. కృతాత్భయనుశయవాక్ దృష్టన్యృతిఖ్యాం 

యక్షైతనునవంచ. ౮. 

ధూవమాదివ_ర్తనా కిల శశ ధ రమండలముపాగ తానాం షా spy 
ఆటీ 

దికారిణామిహ తృల్తైన చ భు కసకలభోగానామ్. ౧౦౯. వృత్యవరోవా 

ససీ ౯ యావతంపాతమితషనేనో కక  యేనాధ(నా గతా సె 

వున_స్తమ'ాథాషనమనునివ_రంతే. ౧౧౦. యది రమణీయాచరణా రమణి 

యాం యోానిమేవ తే యాంతి, యదడిచేత్మ._వూయచరణాః కవూయ 

యోనిం వయాంతి హాత్యు క్షమ్, ౧౧౧. తే కం నిరనుశయా జా 

సానుళయా వా తతోవరోహంతి, ఇతి శంశాయాం (సౌ ఫం నిరను 

ఛయావవ కేవలం తపతి. ౧౧౨. యావత్సంపాతముపి. ల్వేతి విశేషణ 

మవీహా నిరిషం, యునైవ సంపతత్యయ మస్తాల్లో కాద సౌ కా సంపాతః. 
(ఏల ర ( —3 ౧) 

౧౧౩. సచ క ర్యానుళ యన్నా ఏ ద్యావళ్సంపాతమిత్య నేనో క్త, కృత 



తృలీయా థ్యాయొ వథమపాదః, 1849 

న (0 స్య కర్మణా హీ ప్రతీయత భుకృతా హీ తత్రైవ ౧౧౦. శ్రుత్యంత 

రేణ తేహిం యటేత్య నేన ప్ర పతీయలే “హ్య్యూవం, నన్విహ మానద 

ముష్మి ౯ లో శే కరో వభో గ యూగ్యం స్యాత్ . ౧౧౫. తావత్యుప 
భు సతి శ్రుత్యర్థ శ్పెహా కల్ప లౌ మిత చేత్, యావత్సదసంకో చో 

వ్యనుచిత వహ కల్చనీయ వవ స్సా తె. ౧౧౬. యశ్మించెహ కరో 

త్యయమిత్వాది శుతిభిరపి నిరోథిస్సా స్థిత, అవి చానా రబ్బఫలం 

యత్క_రాభివష్ణిన_క్ క కృత్స్నం తత్. ౧౧౭. ప్రాయణమేతస్తాజో గా 

రబ్బఫ లేన కర ఇకా తస్య, వ్ర రిబం థా దేవ స్వాదనభివ్య_క్తిరిత తద్వియో 

చేతు, ౧౧౮ సామ గా అవి శెపార్టిద్య దిదం (పాయణమిహో పపన్నం 

తేత్, యావద నారబ్ధఫ లం తావదభివ్యంజకం శవక్యేవ. ౧౧౯. సాథా 

ణే నిమిపై నైమి_త్తికనువీ చ తాద్భళే ౦ దృష్థం, సుటపటయోరుపలబై 
య 

న తారతమ్యం క ఘా దివసాన్ని ఛై ధే. ౧౨౦. తస్తాన్నిరనుళ యా_సృహ్యాన 

రోహంతీతి పవమవనుదత్కి యేనైవ కర్మణా తే ళశిమండలముపగతా 
పాం భోగాయ. ౧౨౧. ఉవభోగేన క్షయే తె తన్నిం స్తేహాం యదమ్మయం 

గాత్రం, ఉపభో గాయార బం తద్ధు్యుప భేగతయే | పా సన్న బై. "౨౨. 
య్ 

శోకొగ్నిజ్వాలాఖిః ప్ర వ లవీయతే నేవి తృకిరణసంపర్మా_ ల్, హాదుకరకాది 

వేదం తేత ఇష్టా టెక కృౌతస్య సర్వస్వ, ౧౨౩. కర్త ఇ ఉవభోగన తీయ 

సముత్పన్న ఏన సానుఖీ యాం అవరోవాంత్యేతపతి శ్ర శ్రుతిస్ట్ట అశిభ సాం 

పృతీయతే తడిదమ్. ౧౨౪౮. తద్వుత పాల్ శ్ర తిరిహ "తమళేమర్థం కీ ఘూ 

సకలముపదిశ తి, యే రమణీయాచరణా సె బావశళ స్థం ప్రయాంతి రమ 

బీయామ్. ౧౨౫. బ్రాహాణయోనిం వా = తే క త్రియయూనిం చ వై వైళ్య 
(ఇ 

యోనిం వాయ హీ కవూయాచరణా షి హి కవభూయ యమవళ్య 

ముపయాంతి. ౧౨౬. నూకరయోనిం చా అ శ్యా్యయోనిమథ వాంత్య 

జాతియోనిం వ్వా అత్రత్యచ రణళ బ్లేనానుశయన్ఫూచ్య తే న వాన్య 

దివా. ౧౨౭, దృష్టో హీ జనన ప్రాతషు స ర్వెషు చోవభో గోయం, 

య. యస? బ్యాన ముస సాచయతి. ౧౨౮. వర్హా 
న శ్ర 

క్యాద్యా కస సృతొరిము వ్ ప్రద ర్శయ తర 0 నను చవాసావమశోయ 

క సూతొో కన కంవిఫధొయమితి. ౧౨౯. రారకర జణజొయ ప్త త్తి _కృస్పఖలు 5 థో యవమి 2 స్ట ద ర్మణ య 

భుక్షఫలస్యావశేషనవస్యాత్ , భాం డానుసారితై లవదయమితి శేచిత్తు 



సర్వాత్మనా కం కరణ వ్రహ భు_క్షఫలత్యమనుపపన్నం సాష్టత / రిప్లాది 

గ్గ చందవమాళూయధాః. ౧౩౫౨. సత ద్ర "ఛాః, ౧౩౨ సత్యం 

యూ కచ్చి : హా సెవ పొ క? షమా త్రం నళక ఆ స్థాతుం, ఇవా నేవ కో ఫా కళ్ళ 

తవు గ నేవోపకరణసంపన్నణ ౧౩౩. రాజకులమనున తోసా చిరవ 
న UU ల లీ 

6 SS a (0 గ ర్త లో 
[1 ౮ 

20 ల 0 si 

వాసాచ్చిక ప్రసా దాచ్చ, అవగతబ వూవకరణః కతిపయ నేవోవకరణ 

మా త్రెణ. ౧౩౪. శాజకులె హి స్థాతుం యథా న శేకోతి తద 

( సుకు న్ చ్ ని 5 << 
దేవాయం, అనుశయమా ల్రైణ పునళ్శక్నోతి న చంద్రమండ లే 

స్థాతుమ్. ౧౩౫. ఇతి వత హీన యుక్తో యస్తాదిపాదికం హీ 

త | న్కూ తవ వ స సం 
యత్క_ర్న్క్యు భవత్ హా తత్స్వన్తస్థం భు_కఫలం తత్ర తస్య భవతి 

- యనా రాద బ్ ద ల జగ యా 

కథమ్. ౧౩౬. లెశానువృ త్తి రేహిస్స ప్రక్రాదన్వ త్రీ, పలనుసౌ జన 

యం, శబ్ద వృ మాణ కానాం న చేద్భశ కల్పనావి యు కృతమూ. 

౧౩౭. దృహ్రై హి త్రైలఫాండె తల్లేశ స్యానువృ _త్తిరిహ లో శే, 
we) వా. క యగ ఎమి ం 

నేవోపక రణ లేశానువృత్తిరవి సెవకస్య ద్భశ్షైవ. ౧౩౮. లెశానువృ త్తి 
—0 / చా. అట 

9 వలీ గ ల వాక లందర ఎడం చా ఆ ఇఒ వగా 

రహాన సషన్హార్థస్టి కరణి దృబ్లా, స్వర్లఫలకా స్రుబెాథాన్నా బ్య ణా 

Pa గా శ న్ ఉల Fe re 

కల్పనాపి యు_క్తతమా. ౧౩౯ స్వర్హఫ ల న్యెష్టా దే శ్లైశి స్తసాన్న చాను 

నాయ వమ యది తస్య చేళ వవ హ్యనుశేయ ఇతి కల్ప 5లో తదా 

బాయమ్. ౧౪౮౪౦. రమణీయవకవవ స్యాదనుళ య వహ చ నైవ వివ 

రీతః, ఆనుళ యసద్మావపరా తద్యణ మౌ త్యాదికా శ్రుతి స్పెహ. ౧౦౧. 

అనుశయముఖభయవిధం కిల రమణీయకవూయ ఖేదతో బూర తే, 

aes శై గ నే సా మ్ ప అ J లావై 

తస్తా త్త త్రాముష్మికకర్శ్మప ల నిరవ శేషముపభు చై. ౧౮౨. యచ్చుడ 

ర ప ( శనగ బాగ్గ (గా క్ష జట 
మైహీక ఫలం క ర్యాంతరజాతమునుళయ _స్తత్స్యాల్ ; తద్యంత స్షశ్తాద 

జ హ్ ళో లొ జల వష కల ద్య నం. ర లో 

వరోహంతీతి యు_కృమేవో_కృమ్. ౧౦ ౨. సర్వ సస కృృతస్వ చ కర్మల 

ఉవభ్లోగతో ౦త మా సాద్య నిరనుశేయా ఎవైల హ్యావరోహంతీతి 

స ఏ కమ్ లు ఎవ న < 
యచ్చ పూర్వ _క్షమ్. ౧౮౮: యలత్కి.౦ చేత శ్రోతిబలమాలంబ్య తవు 

౦ హీ భవతిదం, ఆముషీకెఫలమిహా కృతమప య చ్చార బ్దభోగ 

(1 

రు 
బీ తర 

మపి కర్మ. ౧౮౫ ఉవభోగేన చ సకలం తత్ధ పయి ల్వెతి గమ్యతే హీ 



థవమపాద;, 18351] 

0 నారబఫలం క విన క కృత మిదన్. ౧౦౮౬. 
న నారట్టసలం అర ంనిద య ఇచా ప్రాకార భు ప్ర హా లం కరణ ర నారబఫలం కళ ప్రాక్సా 9యణాన్న తస్వ్యవహా, ౧౮౭. వృ త్తిః చ్రఆణం 
ఛాత్వా సి దారబ్దఫ లేన కర్మణా తస్య, యుగవపదనారబ్దఫలం కృత్చ్వ్న్నా 
మభివ్నజ్య తే హి తదువళ మే. ౧౯౮. బ్రతి యత్ఫూర్యం కథతం తదవి ప్ర ద 

గ కికం ష్ డ్ర్ ణా ణా న దాంగRుకు చన చ నీరుర్ణి_క్రికం క నిర్హూలం, మాక (బాయ ర దస్జిాన ఫ్ర్వజ్రవ భై 
౫ న జ ర్త ము ఛీ. నై ల! చొ 7 యై 

కర్శణాన్నన్య. ౧౪౯. వ్రృతిబన్టస్య హీ యుగవన్న వృ త్రిలాభ_స్తైై వ 
వ J Jf కద కార జగ బు కకం > = 3 చెహోవ్కీ కర్హానేక విధం తద్వెరుద్దఫ లమవి చ దృశ్యాలే శాస్త్ర ౧౫౦ 

తస్య చ సర్వనై పవ హీ యుగపదభివ్య_క్టికనుపపనైషన్క (పృబ లన 
సృలస్వు (వ స వ ప ౧౫౧.లే యణ దుర్భలస్య వ, లేబద్ధస్య చన ఏ _రైరిహ దృష ౧౫౧ తస్తాత్సా, స 

సమయే కస్య చిదేవ హా భవెదభివ్య క్ష జాత్యంతరోపభోగ్యం క రూ 
ఆ న పై నారబ్దఫ లమనేకం చ, ౧౫౨, ఏకన్మీ న్నాాయణల్తహ యుగ వదఖివ్వు జప ౮ 

మే డా zi కథం వా.తత్, యస్తాత్సకలం కర్త సృతినియతేఫలం వా దృళాల 
శాస్త. ౧౩. నావి (సాయణసనమయే కన్యచిదిహ కర ణో వాళి 
వ్య కస్యచచిదు చ్చెద స్పా ఫ్రదితి కిల వక్తుంన కక్షతో యస్తాత్ . 

౧౮. సకలమవి కర్మ భవతి ప్యూకాంతికఫలవుతో న కించిడొెదాం, 
ఛాయశ్చీత్తాదికమిహా వినా కథం కర కాం సము న్బదః, ౧౫౫. ఇవా 

దష 3 అ జ MA దనువషా రగ అ దువ రసాయం ల్ 
చ విరుద్ధఫ లేన ప్రృతిబద్ధస్యాస్య చిరమవసై నం కరణ బ్రహ ద యుతి 
స తి రెషూ ఖలు కదాచిదిత్యాద్యా. ౧౬. యదిచ | పాయణనవుయ్ు లి ( a గ కృత్స్న మనారబ్లఫ లమిదం కర, యుగ వదభినష్ణి_క్షం స్స కాం జా 
మార భత తతః. ౧౫౭. నారక తిర్య గో నిషు చెనమనుష్య్యాది యోని 
'భీచేషు, అధికా రానంవత్తావిహో త్తరా జాతిరుద్భ పచ్చ కథమ్. 

un ఉద a a వచె Pn లే వ ల్ చ | ఇల ఠా వా జ “ ౧౮. బవ్యాహననాదిక ర్థణ వకస్యానె జన్న వాతుత్త్యం, స్ప కళ్ల 
దర్శితం య_త్తబేతదఖ లం విరుద్ధ మేవ స్వాత్ . ౧౫౯. దృష్టఫలం ాదిద 

భృ త్మప్తాయణమభివ్యాన క్ కథం, చపోవన్యాసోవి హం కర్తబలాబలత (wr) -— 0 

గ యాం no అప అల అల జ బం, సొ ల లస ఇ ఎవ రిహార్యః, ౧౬౦. ఇహా దివసన్ని థానే స్రాలమఖవ్యుజ్ట ఆ గ 
బలో 
ర 

జ జ లు అదన జ జ = a 8 పాస క్యా - సూశు మకి, (వాప్తాననెం కర ణి కల్ప వ్రాయణమఖీవ్యన కషవమొె. 
జే ౧౬౧. కర్టయచేతదృలవ త్తదేవ నె వేహ దుర్భలం కిమపి, తసాదేవ్న డా టు యా 2 చి క ర్థాఖివ్య క్క థా సృమాణపరిభూ తా, ౧౬౨, యది భవతి కర్త శమ బులు 



1252 భాహ్యార్టరత్ననూలాయాం 

స్తదా కథం మోతు ఇతి వృథా సృశ్నీకి బ్రహాత్మేదర్శనే సత చప 

కర క్షయశ్ళు ఏత య్వసాక్. ౧౬౩.  తసాదనుశయవంత స్తతో 
శి గ తీ ్ - ల వ 

వరోహంతి సోమలోకగతాం లే చ యక్షై తమనేవంహ్యువరో హాం 

క సతోవరోహంతి. ౧౬౪౮. అవరోా వీతృయానే ధూమాకాళ్ 

శ్రులేర్య తై తమితి, అభా)ద్యుపసంఖ
ాన్టినా దాతా, ఏ దేరక థనాద 

చేవ 

క 

సూ. చరకాదధితి చేన్నోపలతణాళతి కార్షాజినిః ౯ 
at) 

నన్వనుత యస దా చవ్రదర్శనాయ శ్రుతి పురా కథితా, సా 

ఖలుచరణాదో్యన్యావ_త్పం దర్శయలి న హీ తథానుళయాత్ . ౧౬౬ 

వరణం చారి త్రమితి హ్యా చార ల్మిలమితి వ్ పరా్యాయాప భూ లేషు 

కర్మణా వా మనసా వాచాపి సతతమద్రాహః. ౧౬౭. తదను గృహ 

నఖైవ జ్ఞానం నీబమితి వర యంతి బుఛాక,ి భు కపలాదతిరి కం కరా 

అ 2 యు 
ర్ం 

ఎలి __0 ఆశి 

నుశ యం హూ వర్ణ యం ఆ స ర్యాఓ ౧౬౮. వ్యపదిళ్ తి కర్మ వగా భీ దన 

థె! బె న్్ య గనీ రన అన హా 

శ్ర ఫతిరియం యడత్వాదా వః యాన్వునవ ద $ త్రి కుంటి; న్యా స్థన 

మేవ దర్శయతి. ౧౬౯. చర ణాదోన్యాపత్వా కథమనుశ యనిస్థిరిత్య త్ 

బూకే, కారాజినిరా చార్య శ్ఫ)తిశేషా తదువలత ణా రేతి. ౧౭౦. 
జ 

mp 

యో 

సూ. అనర్హక్యమితి చెన్న తదపేతుత్యాత్. ౧౦. 

న ఛచరణశ బేను (జితం 
క్రీ . ఏ 2 Cy 

వివోయ శీలం లాతమణికోసా హి గృహ్య అనో యః. ౧౭౧. ఆల మై షన 

శుభాశుభ యూన్యావ_ల్తెః మలం భ పెద త్ర; అభుష్టపగంతేవ్యం క్ల స్ట్ 

ఇ క్ష అద్య జ జయో ల్ 

స్వా దేతత్క_ స్థాదవా పుసల త్రి e9 

లీ 

సానినథ ఇమేవ కించిదిపహొ. ౧౭౨. నోచుడానర్లక సిం అలన్య సాందిహ్ాశి 
5° కుర త 

చేసే వం, ఇహావకర యసాచ్చగణాసుతుం హీ పీఠషవద్ల పము. ౧౭౩ 
వ తు ఛి ఆాజీ ౬ 

~ “Hho కద 9 Haye. NE 
నాప్యాచార విబానః కర్శణ కుత్రాపి ద్బళ్ లేధికృత క, ర్ట లొ రా భార 

విహీనం న వునంతీ త్వేవమాడి కాష్యేవమ్. ౧౭౪౮. ఆ చారవిర హొ తస్య 

ళ్ చ 7 రా గ rd న కాం క వాడే 

పా కర్తానధికార మేవ దర్శయతి, ఇప్టాదికర్యజూ ఆకె గర భ మూగి 

ఫలం హి విధిదృష్ట్రమ్. ౧౭౫. ఆచార సదచేత స తెన చ కంచిదతీ 
రు లావ వ టా. 

న(నయంజనయేత్ , సర్వార్థ కారిక ర శ్రుతిస్యృతిభ్య్యావగమ్య 8 యస్తాక్, 



తృతీయా థ్యాయే వథమపాదః, 1858 

౧౭౬. తస్తాదనుళయభూతం తదేవ శీలోవలక్షితం కర్మ, యోన్యా 
పతే కారణమితి కార్హాజినిమతం హీ యు_క్రతమమ్. ౧౭౭. కరణి 

wl 

ae 

సంభవతి చ సతి యోన్యాప_త్తిక్న శీలతో యుక్తా కు ఇ ఫ్రం పలా 

యితా కిల జానుఖ్యాం రంహీకుం హీ నోత్పహళతే. ౧౭౮. 

సూ. నుకృతదుమ్మ్భతే ఏవేతి తు చాదరిః. ౧౧. 

లహ సుకృతదుమ్మ తే డు క త్వాయ్యే లె హా చరణళ బైన, లై 
ప 

దితి బాదరి రాచారోో మన్వతఏవం హ్ చరణళ భార . ౧౭౯. 

చరణం హీ కర యసాదవి శేశేణవకర మాతే చ చరతి వ యుజ్య 
రీ డీ యై జాదే య! (WC తి 

మానస్సరఇ క్రై విహ దృశ్ఫొతే లోశే. ౧౮౦. యోసా హి నియత 

వృతా కరోతి చేష్లాడిలకుణం కర, భర,ం చరతి మవాోత్తే ల్వేవం e యు క ర ఈ ని 
తం లౌకికా వదంతి తతః. ౧౮౧. 'భేదవ్యువదెశో్ ఒయం బ్రాహాణతావ 
సనయేన సెతవ్యః, వహ నిర లకరాణో నిండితక రాణవఏవ' నిర్షిషాః. ౧౮౨ , జే డ్రి జి a, 

నూ. అనిహైాధికారికావమువి చ కుతన్. ౧౨. 
ర లో 

ఇష్టాదికారిణో యే లే చంద్రమసం ప్రయాంతి హీత్యు_క్షం, 
సంప్రతి పునర్మల్తెన హి యే చానిష్టాది కారిణ స్లేవీ.౧౮ ౩. చంద్రమసం 
గచ్చంత్యుత నైవ హీ గచ్చంతి త అతి చింతేయం, గచ్చంతి చంద్ర 
మండల మే లెవీ ల్యేతద త్ర యు_క్రం స్యాత్ .౧౮౪౮, కాపితకినో యస్తాద్యే 

వై కెచేత్య'నేన వాక్యేన, వయతాం సర్యమోమవీ చం దృప్రా_ఫ్టీం హం 

వర్షయం ల్యే లే.౧౮౫. తతా _ప్రిమంత రణ చ చేవారంభోవి దుర ఖో 

న్యేపాం, ఆహుతిసంఖ్యానియమాదవి చంద్రప్రాప్రిర తు యుక్త 

d. 

3 లో 

నట 

తమా. ౧౮౬ బ్రష్టాది కారిణామపి నని(త రెహోం సమానమార్షత్యం, 

కథమితి చేదితరెపొం న హీ భఖోగశ్చం ద్రమండ లె భవతి. ౧౮౭. 

సూ. సంయమనేత్వనుభూయేతనపామారోహావరోహా 

తద్దతిదర్శనాతి . ౧౩. 
౧ 

వతత్పతం నికనికు మేష తు శబ్దో హి సూ త్రనిగ్దిష్టః, చంద్ర 
ఒత్త లా న “లేం వ యా బె 5 మసం గచ్చంతి హీ స రపి త్వ తదనుపవన్నం బా. ౧౮౮. చంద్రా 

రొహణ మేతద్భూ ౧ "మైవ హా న నిహ్ఫృలం భవత్కి నావి ప్రృత్యవరో 
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పాయెవ తదారోహాణం హీ యు క్షమిహ. ౧౮౯. అఆరోహతి కిల 

వృతం పుమ్నసలాచేః కరి గ హాయ నరక నాపిచ నిహ్ఫల మేన రా 

స ఇవు _ న్ లా 5 

నచావి వుతవాయ పృతుమార "వాతి ౧౯౦. చంద్రమల భోగవా రా 

వానిపాద కారిణామ స్త్రి తే సాదూదిక చా ఏవాబోపహాంతి చంద్రమితే 

“వరో హాంత్యనిష్టకర 
రు చాడ 

- మవంభూ తా చేవారోవదోహాసనంకాౌ. స అ కొ 
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శ లో ల స లీ 
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అపిచమను వానా వ్యా యే ఖలుశిప్లూః పురే హి సంయమనే, 

లేవ సరంతి దుష్కృుతకర్యవిపాకం చికం యమాయ_త్తమ్. ౧౯౫ 
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సూ.  విచ్యాకక ఇబోరితి తు ప్రకృతత్యాతొ,. ౧౭ 
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యు వైతయోః పథోర్యద్యన్యత రే ణావి సాధనేన యుతా తే జనన 

మరణశంతతిసంకలి తాని పాం భవంతి భూతాని. ౨౦౦. తల్తైక యో! 
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పత ముఖ్యసాధ సె వకృతి. ౨౨౧. విద్యాహా తద ఇత్థం విదురితి 
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మ్యామావుకతావపాం కథితః. ౨౧౭. పృతిషిధ్య తే నచేవోవంచనూ 

మాూహుతె హి తద్భావః ఉభ యార్థక ఖ "యాం కిల వాకప్టిస్య ద్వి 

తాదిదోప.స్ప్యాత్ . ౨0౧౮. ఆవులీసంఖ్యా లేఘాం యేష్యూరో | 

వరోహ ణే భవతః, అన్యెపాం తు వినైవ హి సంఖా్య్యానియ మం న్రీర 

ముద్భవలతి. ౨౧౬౯. 

సూ. స్త్మర్యలేసిచ లోకే ౧౯. 
య క. అలో గ్ ఇ జ లాం ర్ = 

శృష్టద్యామ్న రా తథా కోక తినాలో 
వభ నామవ్య యోనిజత్వం హా విశ్రుతం లొక. ౨౨౦. 

మా 

సూ. దర్శనాచ్చ. 5౨౦. 

ఆవిచ చతుర్విధ భూత గ్రా మే పెం స్వెద జోద్భిదో రేవ, ఉత్ప త్ర 
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క. ౨౨౧. తృతెవాూాుళతి 
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రంత రేణ గామ్యం థర్మం కా ఫ్రై ల ల 

సంఖా్యాయౌా భవతి య థానావర_స్తథాన్వ త్ర, నను అేషహూం ఖ లే(పోాం 

భూతానామేవనూదిేే మంత్రే. ౨౨౨, అండజమివా జీవజ మిత గజ 

మితి త్రిథైవ నిర్దిష్ట, భూత గ్రామస్స కథం చతుర్విధవతహ కథితముతి 

చెన్న, ౨౨5. 

సూ. తృతీయశ చ్చావరోభస్పంశోకజస్య. ౨౧. 
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సంశ్ కజక్ బైన న్యేదజవవా తృ గృవ్యాలే త 
వచేన శుతివాక్యస్థెన సంహ భవతి. ౨౨౦. 

త వరా వేదా జ శ్ 9 క్త ఖచ 

సూ. త త్భ్వాభావ్యావ త్తిరుపపశ్తేః. ౨౨. 

ఏవం హీ పావీనాం ఖలేతే గత్యాగలతి విణారెక్టిప్క బ్రక్టనాది 

కారిణామీహా సం ప్రత్యవరొ'హలతణం ట్రూ లె.౨౨౫. అవరోహలతు.౯ 

పరా శుతిరత్రాఖైతమేవ మాద్యా హి, చంద్రమసో హీ నివ త్రాస్త 

పునరా కాళ మేవ గచ్చంతి. ౨౨౬. అకాశాదపి వాయుం బాయుర్హ్మూ 

తాపి భవతి ధూమోసాా ధూమా భూ త్వా చాభ్రం హ్మం 

భూ ళ్యా కా భవతి మేభూోసా. ౨౨౭. మేఖభూో భూతా ఇా సా 

ప్రవర్ష తీ త్యేతమర్థముపదిళ తి, అవరోహాంత స్టే షతే హ్యా కా అాదిస్వరూ 

వమువయాం౦ంతి. ౨౨౮. కంవాప్యా కాఖా డై విస్సామ్యుం యా+?ంతితి 
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పయాంతితి. ౨౦౨౯. .శు తిరిహ ముఖాషరా స్వాదేవం వేదన్న థా WU Uy చీథ “లి ఫ్రీ 
మా గా ణీ స్యాత్ , శ్రుతలకణయోర్విళయ న్యాయా శం ఈ రేవ 

‘Uy 
లవీణా న తథా. ౨౩౦. ధూమో భూ శ్వ త్యాదీన్యవకల్పం ంతె తరాణ 
చ-హాన, తేసాదాకాశా దిసంరూవతావ తత యు కె ౨౨౧ న్ా ఎలి uy) —0 

భ్ క = గా రర ౦ గ చ ఆర క వ £2 ఎవం (పా పాకే యాంత్యా కా డిసామ్య మే పెళ, చండ్ర మనీ 
ఖోగపలకం యదవుయం గాత మేత వారబక్ ౨౩౨. ఉపఖఫోగా వ్ స్ట థ్ me పాయే హీ పృవిలనం తపగ్టయిత్పదుం భవత, వాయోర(క మే తతో 

యై వమిత్యాదికా శతుతర్వస్తాత్ , ఉపవద్య తే రువుర్థో నహ్యాన్వ 
స్యాన్యరూవతా యుక్తా, ౨౩౪. యది ఎదా కాశొదిన్వరూవ తావత్తి 
రిహూ భ్ వెత్తర్హై, వాయా(కవ నా హీ క్కనమూావరోహోోేజి ప 
పద్యెత. ౨౩౫ అకాశస్య విభుతా క్రై న చ తస్నెహ సతతసంయోా 
గాత, సంయోగ లవ జాయాం వత్ శు త్యానువాద వవ స్యాత్ . 

౨౨౬. త ఆస్పద్భ శ్యాదన్న _స్తత్ప్చంబంధథో హూ న ఘటలె తసాత్ 
యల్ల త ణానుసరణం తేదవీహా శుత్యనం ంభ వె న్యాయ్యమ్ 

తస్తాదాకాకా హై దైషిస్పా (భా వ్యాప్తి తెరవ తహవ్న్చావు,ు సా 
భావ _స్తష్టలుసాదృళ్యా మేవ నాన్యస్పా వత. ౨ ౨౩౮ 

నూ. నాతిచికేణ వికెపెాత్. ౨౩. 

వ్రీవ్యూదివ, తవ స్తై జః పౌ, గా కాశా'దినామ్యసంపత్వే, కిం దర ౦ 

"కాలనుసా సూరషసమ తేన న్కృవమానస్పకా. ౨౩౯. ఆ 

గచ్చత్యు తాల్ప కాలమితి సంళో యూ భవతి, 5 కర, నియమోా నాస్టి రయ్య్యూ 

న వెహూ కించిన్నియామకం యస్తాత్ . ౩౨రం. ఏవం పా వె వఠతి 

హొ నాతిచిచే ణేలి సూత్ర, కారోయం, ఆ అల్బం హ్యాల్చం కాలం తే 

బా కొ శాదిసమత యా పత్యా ౨౪౧. భువమాకషతంతి పక్చాదేతే క ఫా 
స హావ వర్ష డర భారాసి ఇ లెత నేవ యుక్తం యన్థాష్వి ;న్యూదిఫావతః 
పశాతె జం శ్రుతరషోతో" వై ఖలు హర్చిస్ప్టవత్ కమిలి వ్ర 

ర్నయతి, ఛాందస్యా త్రత్తియయా తకార వకొ హీ లు న వహ 
భవత. ౨౯౩. ఇహ దుర్ని ప్ల పతత౫ం దుర్ని మ్మ) ముణస్వ కూప మేవ 

సాషత్, ద్రివ్యాదిభావపర తో దుర్ని స్సృరణం ప్రదర రయంతీ సా. ౨౮౮ 
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హూ ర్వబ్వా కాకా షు సుఖనిష్క“మణం హా సూచయ క్యన, సుఖ 

దుఃఖతాని ఇమే ' నిష్క్ల, మూస్యు స్ధూల చిరా చిరత్వక ల ౨ర౫, న హొ 

భోగమూలకొసా తసీవ్నవథా తనోరనిష్పు వె, వివాాదిభావతః త్రెం ప్రీ 
పాగచిరేకా వానరోహ ఇవా తస్తాత్ . ౨౮ 

- రు a ఇక దా మ అర£౬౬, 

లో సూల శ్ — 

o ఆ అద ఇ మ 
సూ.  అన్వాధథిపి ఆ పూర్వవదఖిలావాల ౨౯ 

© 

వ! కా ఇయ ఉన గ 2 లా డా న ల అనాం వ ఇ్య కాస లు! pa = క్ మ 5 ర్ూ స 

తపి న, వదోెదా హి పర ఆజానసంపరం ఈ పఠి ఆయం, తతత 
॥ చాద్ లో. oN 

ద్ర _ ల ల గ వ. య రాన న త లూ 

పీ పెైయవా బ్రకాషిద్యా శు తరత, సంక్ రూం యం న్నా ౨౦౭ 
క పాలం లీ న భై 
కాంత త చాక 2, వన్ వార వ ఇ కా అ A మటర్ ఇ ఆ z 

సావరజా తొాషవన్నా నసృమ్పుఖపాఖాస కయినవత సు్వ్నుఖ అన్ననాషమె 
థి శ వ లి సి 

బు ఎ క్ ళా టట మం న్ా. బా దు టి. తి ॥ వ్ జె నె 

కతసుదం హొ కిం వా సంక్తేమమేవ యాంతీతి. ౨5౮. అత్ర కలై తే 
0 ye 

స్ జ్జ సా - ఇ - ON Rare: = 

దుష కం నావు ఫి వా పసశయిన వతఐతి బావరజాత్ళ్నాపల జ సరి 
తె ౨ థి” థె ట్రావ హొ 

“TT ళా మె _ గ ఉం ం నె ఖ్ 

ముమాొాచషం2 త కున్నా ఇత్ర్ ౨౯ ఆక MARE స్ దృష్టః నావం 

తిథి ధు ల కు థి 
అవ | వరు Fa ౧౦ ల న్నా రు ( గ్గ న్ ధి క్ 

కా తొావప క్రుతస్మ తక, పకువిశ పనాది ఊకాగాదనివఫలతా ఖ వది 
ళ్ 

నం | ఆ నా స ణు నళ IT 

రామా దక. ౨౫౦ తనాడను శో యినామిహూ భవల వీ వ్యషడిజన 
రు ఊది బీ ౫ 

గ్య ల 

తెదస్భీకెటా. ౨౫౧. అత శీంకాయాం బ్రాల హ్య్న్నూస ్న వరధ్ధిస్థ 
జస వర్ష me: జ నా ఏ న (4 

తెపేషషు, ద్రీవ్య్యాదిప్యనుశం మునక సంపన్టం శేవలం పృవద్యం . 9 9, 

న హొ తత్సుఖదుఃఖభుజో యఖా హ్వాయం వాయుభూనుఖెన 

స్పా వత్ , వ్రీవ్యాడిభావవి ఏవం భవతి హీ సంశైషమాతృమేవాత్ర. 

౨౫౩. యస్తాచ్చ తవ్వ దేవవ్యాభిలాపో త్ర పీ దృశ్వతే భూయః, 

నంటు చాత 
— ow అటో రయం ల ఆ 

సంకి_ర్థనం యాద త్రత్క_ర ర్యవ్యాపార మంతి రెణైవ. DCD. ఆద్య ఇ 

సోయం వే కాశాది ప్రవ క్ష ణా ఇషు, భవతి హి ల న కించిత్క. 

స న పర రనం యసాతి 

కా లత వ జేశేషు, సంకి ఏకో హి + తత్త, వనుక యినాం నుక 

Fa జన్మ స్యాత్ . ౨౫౬. అపీ యదన్న్షసుళి యినా౦ శాన్తుఖ్యం వ్రివ్యో 

నీ వి న ల 
ంా షా పన కకం హరా 6 మ ని 

దిజన్న భవతి తదా, పన లూ ము సెప్సుపి ర్ ల 

మానేషు. ౨౫౭. వీహ్వోదిపషునుశయినః వవనేయు స్పదఖిమానినొ 
షష 

జే రి hE 
2 

A PA రో 
(ర్ 

టి ంఏీ. లో లో 

యే స్వుజ యచ్చాఖిమన్వలె కిల జీవస్తస్మి౯ హొ వీడవూనె తు. ననే కల జీన సమ హ్ పీడ 
౨౮. ప వసితి స చెత్చకః ఖలషనుశ యినా మెష నాఖిల మ్యెత్, పాపా 
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యసా శ్రతోనుళయినాం "రేతన్సీగ్యా వ ఏవ ఆమా తః ౨౭౪. చూ స్మా త్త స a 
హ్యృన్నమం్త రెతస్పీంచతి త ద్య్చూయ ఏవ భవతితి, రతస్చీ గ్భావోసౌ 

ముఖ్య నై పహ తస్య సంభవతి. ౨౭౫. స చ శెకస్ఫిగ్భవకతి మొ 

రజాతః ప్రా_ప్హయా యావనో యోస్వా, కథమద్య మానళభ కానుగతోను 
స్ టా వాం ముఖ్యత దావ. ౨౦౬౬, పతిబిజ్యేక ప తస్తా దై ద్రైతస్సి 

గో ఏవత ద్భావః, ఆళతావళ్యం వాచ్వ “సద్య 9 హ్యాదిథా చు వహ 

భవత్, ౨౭౭, 

నూ, యోనేశ్శరిరమ్ ౨౭. 

అథ రేతన్సి గ్భావో_త్తరమిహ యోనా హీ రేతని నిష 

యోనేరధ్యానుళయినాం ఫలభో గాయోాసజాయ కే 'దేహః, ౨౯౮. 

బ్రమమర్థ మేన సకలం తద్య్భఇ్హ₹ సాక్యాదికా థం శ్కతిర్చ్యూ లె స్రహాది 

జావసమేయే తస్తాదచిరాన్న ఇచావరో హే హేత్సో ౨౭౯.  యోనిజ మేన 

శొదేరం తత్పుఖ, వుఖాన్వితం భ్ వెన్నాన్యత్ , వవ్ళోదిజన్న తెస్తా తత్వం 

వన న చాన్వుదెల _నీద్ధమ, 9౨౮0. గ త్వాగతిసంసారోో ముర్యాకః 

కరి ణామితిహాొ స్యాత్ ; అనుసంఛానా త్త తృర్షానఫలం కర ఫలవిరా 

గిత్వమ్. ౨౮౧. తాఠవక విామాంసా మునినా వ్యా నన విరచిణొ 

నేయం, చతుర థా్యాయా తస్యాం తృతియ సంజ్ఞ EI యోాయవు ఛ్యాయః. 

౨౮౨. త శ్ర వ ప్కథ మే పాటే సూ త్రార్ధ్ో యళ్చభఖాప్యశారో _క్షఃః ఆర్యా 

వృతైనమనే। " ప్రశాశితో భవతు రసోయ మనవద్యః. ౨౮౨౩౨, 

ఇతి తృతీయా ధ్యాయే సృథనుహాదః, 

తృతీయా ధ్యాయే ల ద్వితియపాదః. 

పూరో్ర కృ కవ _ర్షనా క్ల నిరూఢ వై రాగ్యవిమలచి _్తస్య, యశ్ 

పడార్గవివేకో వా క్య్యజ్లానసాధనీభూతః సోయం దషతియపాబే నిరూ 

వ్వతే సతీహపాద యోరు భ య్యా సౌతుఫల భావ రూపాసంగ తిరి ల్యెక 

ద త్రేదర్శయతి. 9. గ తా్చాగతెప్ర వ భేదో జవన్య్యాస ఏద వంచితః వూర త్నం, 

కద్రపస్థా ఫేదోసావస్మీ౯ పో ప్రవంచ్వ తే సకలః. ౨. ఆత్రొదై దే 

తయా పా ప్రథమ ఎం జిజ్ఞానీత _స్త షమర్థస్నా స్టెత్ ; లేనావస్థాహ్యళా 

తమేవ చాడా “విచేచయిత్యాంతే. ఈ. ఆపాదవరిసమా క్రల్వీవిచ్యశే 
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| ట్రావ తత్పదార్లోసా, పూర్వం జాగృదవస్థా గత్యాగతిచింతయా విని 
మౌ. ౫. సపది సివ్నా వస్థాం తదనంతర భావినీం సృదర్శయలి, శ్రుతి 

యత్ర, సవిత త్యా ద్యా ర శూదినృష్టిమిహ. ౬. స్వ వ్న్నే 
పవంచయతి సా ప్రబోధ ప్రవ పారమార్థిక కిం వా, మాయానుూయోా 

సైహా సృష్టిరితి పృభవతీవా సందేహః. ౭. తత్ర చ యు క్షకతుః 
రమార్జికీ తేతత్ , ఫ్రత్వెత మేవ పతం ఛగవానత్ర ప్రద 

UO 

pom 

5 
క 

స 

°C oll fC gl 
క రో 

ఇరోం క tp CR యా 

P 

qa 
నూ, సంభ్యె సృష్టిరాహ హి. ౧. 

సంధ్యామిహ స్వవ్న స్చ్వాద్యతస్ప జా గృత్సుషు ప్ప యోస్బ్పంధా, 

భవతి తశ వాసావిహ పరయోరభ యోశ్చ లోక యోస్సం థొ. ౯. 
తసిక్రా సంభ స్థానే సృష్టిరియం భవతి తేథ్య్ణరూవై వ, యసన్శాత్న/(మాణ 

భూతా శ్రుతి పెమూం హి సృష్టిముపవిళతి. ౧౦. సాథ రథాకా రథ 
యోగాల. వథన్నృజత వవమాదికా భవతి న హీ క శ్రత్యాద్య్యావీ 

నులిరిమమేవ ప దర్శయత్యర్థమ్. ౧౧. 
లో (WW బరు 

సూ. నిక్తాతారం వై*శ పుత్రాదయళ్చ. ౨. 

నిర్ధాతారమిహెకే శాఖనమాక్షానమామనంత్యవి చ, వ్రకటీ 
కృతో ్యమర్దో య వవ వ త్యొది కన వాక్యేన. ౧౨. కామవబేనా నేన 

లీ గ్ అకాల న్న = అడ చ ప్రతాదయ ఏవ తత్ర గృహ్యంతే, నైవెణ్బారూపా స్తే యత 

వహ  తేజే(వ కామశబ్దోయన్. ౧౨. యస్తాత్క_ కవల్లా్యం కల 

కామానాం తేషేవమాదివాశక్యే హి, సుం నిష ప్రయుక్త వూర 
న ra చ కదు బు రన 'కామళ బ్దోయమ్ ౧౦౮. కూ చ సరితాం ల్యాజ్ఞం యర్ 

రణబ లన నిశ్వినుమక ఇహ చ వ్ర రణవన్య_ల,త్యాద్యం వజ్షైనిప 

యకం దృష్టమ్. ౧౫. తద్దోచరవవాసౌ తదేవ శుక్తమితి వాక్య శేపోవి, 
జ 0 దక 1 క్ష యా ప్రాజ్జక రకా స్వాత్సృష్టిస్నా పా మార్థిః దృష్టా. ౧౬. జాగ 

రితేసం శ ఆ కిల. ఛవతి స్వప్నా క్రి కాపి తవ్వదియం, శ్రుతిరవి బాధో 

ఖల తుల్యన్యాయత్వ మేత యోూకర క్రి. ౧౭. తన్యాత్సం ఇ్య స్థానే 

యా సృష్టిర్దర్శితా రథాదీనాం, సా భవతి తథ్వరూ ప త్యం న 

త్వెదం పఠతి, ౧౮. 
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సూ. మాయామాత్రంతు కాకుల కనానభివ్య క్ష 

స్యరూవత్వాతీ. 5. 

ఇహ వూర్ళవతు మేనం వ్యావ_ర్తయితుం తుళబ్ద ఇహ పరిత్క 

యయం సంధ్వే సృష్టి స్పా కిల మాగ్థ్యెవ కేవలం భవతి. ౧౯. తేస్తా 

ఆత్మా క్పై్వానాసావనఖీవ్య క్ర సర్షరూవతో దృఫా, కాచు ్ట 

నాఫీవ్వ క్త సరూప బ్రహ నైవ దృశ్యతే స్వవ్నః ౨౦. బ్రహ చేశ 

కాలసాధనసంప త్తి బాధ ఏవ కా_ర్హృ్నం స్యాత్, వరమార్థవ స్తుగోచ 

రదేకాదిని హీన చాస్య విద్ధంతే. ౨౧. సగప్నే రథాదికానాము 

ఐతో చేశో న చేహ సంభవత్తిన హి సంవృలే హీ చేహాూ రథాద 

య లభయురవకాళమ్. ౨౨. నను 'దేహవోద్బహి రేవ స్వవ్నస్కా స్ట్ 

en ఆపను అడ ణి రాళ 9 టి అన గా n ద్భాహ్యవస్తుసావోయ్యాత్ , శ్ర్కుతిరపి బలాష్కు_లా యాది త సె దశ 

ఊపా్య్యావమేవ దర్శయతి. ౨౩. స్థితిగతి భేద క్చాసౌ నానిప్కా_9ం తే 
సమంజసో భవతి, ఇతి తున యు క్షం యస్తాజ్ఞంతోస్సు_ప్పస్య హీ శే 

నైవ. ౨౮. ఆతెదూరపథం దేశం పర్వేతుం వా తథా వివర్యతుం, 

సామర్థ్యం కథమవి కిల సంపొదయితుం న శక్ర లే తస్య. ౨౫. వత్యా 

గతివర్షితలేమవి తం చ స్వవ్న౦ కషచిచ్చ కథ యంతి, ఆహామిహా కురుషు 

శయాన స్తక్షైవ ని ద్ర్రాపరి త్ స్పవ్నే. ౨౬. వంభాలానఖిగత 

వాం స.తే తాహహం పబు ప్ర తేషవం, యది దేవాదపయాతేః పంచా 
శ్ర వో భె గ బి తా 

షు బూ తదా పృబుధ్య . 92, నైవం శృబుధర్టి ఆ కింతేష షతేవ 

ప్రబుభ్యతే కుకుషుు, యేన చ జేహేనాయం చేశాంతరమశ్ను వాన 
వతి మనుతే ౨౮. తం శయనబేశవవ హీ వళ్యంత్య న్వె వూ పార్మగ 

ఆమ్ 
గ 
— 0 

దేళస్థాక దేశాంతరాణి చాయం ను _ప్పస్స పష్నే యనకైవ పళ్యతి హి. 
౨౯. తాని చ న తథా భూ తాన్వవి తధేశే భవంతి సర్వేషాం, దర్శ 

యతి బాంత రేవ హీ దేహే స్వవ్నం శ్రుతిన్నయ లెతి. 30, శ్రుత్యు 

పప త్తివిరో థాద్బహిష్కులాయ శు తిర్షి గా స్వాత్, బహిారివ సకు 

లా యాది ల్యేవం తత )వశబ్దయోగేన 3౧. యో హి-వసన్నవి దేహే 

న తేన కార్యం కరోతి కించిదప్కీ సోయం బహిరివ చేవోద వతీ కే 

కచ్చ యుక్రమేవాస్య. ౩3౨ స్థితిగ త్యాది ప్రత్యయ ఖేదస్స కలో వి 
విప్రలంభ స్పా త్ ; 'కాలవిసంవాదోవీ స్వప్నే దృష్టో నిశి చను 
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_పన్సక్. 33. భారతవరే వాసరమేకం మనులే కదాచిడిహ మృర్త్యః, 
ఏవం తణిశే స్వవ్నే క దాచిదశ్చానివనోతివాహయతి. ౩౮, అత్ర నిమి 

శ్వాన్యవి వా న బుద్దయే సముచీతాని విద్యంతే, తత్ర రథాద్శగృవాజా 
రు ౦ VY న చతురాదీని తస్య విద్యంత. 3౫ నిరషర్హనే రథాచేః కుత పసి 

క క్తిర్ని మేషమాల్తేణ, నాపి రథాడజేస్సృషాై త దాస్య చారూణి a 
స వ - హై గ ం = NS WE ( కుత _స్తస్య. ౨౬, బాధ్యంతె ఖల్వెలె స్వప్న దృఖాః చుబి ఫస న్ 

హౌ ఏతె హి సులభ బాథా_స్త్మతై, వాద్యం తయారి దృళ స్ట్ తే, 

5౭, సన్న రథోోయమితి కీల నిర్హితిస్పా తే కాన మునుజో యం, మను 

బోయమితి చ తత్ర హీ నిర్టీంస్స్య్యాత్టై శన వృతోయమ్. 3౮. 
“గే Ce A రహా ఎ = రా నూ స్వన్నె రథాద్యభావం (కావయతి శ్రుళతరయం నత్నత్రెలి, తస్మన్మా 
యామా త్రం సస దృష్టం పా సకలమువి వస్తు 3౯. వపా యది 

మయామాత్రిన్సవ్న న్నా వ్ తేరి కళ్చిదవి తత్ర, న చ పఠమా 

లె సలి హ్ తెస్యదము_త్తరం ట్రూ, ఆ. రోం. 

అద్య బస క అ ( ర జ్ మె! ల J సూ, సూచకశ్ళ ప్ శ్రు, ఆరాచవ లే చద తద్విదః ల. 

న్వప్నో హి సూచకస్సా్యాత్సభావినో స్పాధ్య సాధునోరు 
భ'్యోాక, అత్ర, శ్రుతి రేవ యదా కర్మసు కామేష్వితి పృదర్శయతి. 

యణ _ a ఎం 2 Gd EF రం. చ్ర్రయిమిహొ కామ్య కర్ణ ణ్యనుకాలాం యు య్రవశ్సోతి స్వ బు 

న్వెష్టార్థలాభ రూపాం సమృద్ధిమస్మి౯ స ఏవ జానీయాత్. రఈ. 

యశ్చ స్వవ్నే వురుషం పళ్ళ్యతి కృష్ణం చ కృష్ణదంతం చు నచ ఖల్వైనం 
హంతీత్యవగమయతి _ సాధ్వసాధునూచక తామ్. ౮3. స్వప్నా థ్యాయ 
విదోతి స్వవన్న స్యాచత తే హీ సూచకతాం, న్వవ్నే హి కుంజరారోవా 
ణాదికాని చ భవంతి ధన్యాని. రరీ యాని చ ఖరయానాదీన్వ త్రా 
ధన్యాని వర్ణయం త్యేవం, మంతాదిమాల కాళ్ళు సృబ్నాస్నత్యార్థగంధథి 
జ తాక సగం లా ఇ ఇందా ఇ జ కసత నస్ఫు్యురితి. రో, తత్ఫౌవి సతత క్ల సూ చ్యార్థసైస్థవ సూచ సన 

మా తస్మాత్స షవ్ష్నస్వ్యాస్య. రా మాయానూ త్రత్వ మేత దుపపన్న మ్, 

ర౬. యచ్చోో_క్షమాహ పాతి వ్యాఖ్యాతవ్యం తిద త్ర భూ షృమిత్కి 

లాంగలముద్వహలతద౦ం యథా గవాదినీతీవా భా క్షం స్యాత్ . దీ౭. 

త్ర చ గవాదిజీవననిమి త్రతా లాంగ లస్య్య భవత యథా, కుక ర్త 
జీ 

9 aI an “rn మ ల బి ద్సారైన హి తన చేవోవీ భవతి ప్ స్వ మ. ళం, భో క్షుుదృష్ట 



1864 భాప్యార్థరత్నమాలాయాం 

దారా స్వావ్నీకద్భ పా నిమి_త్తతామత్ర, రథ కార స్వెవ రథం ప్రతి 

సామాత్స (ష్పక_ర్భృతా నాస్య, ర౯. రథతురగ ఛానమూలక వోూద 
nN _ అర దుక త్ర లో 

్రాసాదిదర్శ నాద స్య, తద్ధతుసుకృతే' సఎత్కర్తృ క్వ న చ నిమి 

త్తతా తస్వ౫ం౦, అబి జాగరిత తస్య కూ పషయుం ద్రియ యోశ్చ సతత 

ల గాడ్ (ఆ. ాడబోఇనతిరం తిక రతళా సయం వ శాళత సంయోాగాత ఆదిత్యా జ్ వ్ట్ోర్వే వ్ ఆక త్ర ఎ స్వయం వ్ర కళ్ త్వమ్. 

౫౧. ఇహ దుర్వి పెచనం స్వాదితి మతా తద్వి పెచనాయైవ, స్యష్న Gs 

~ Td Y స వాం న వ అంాభాం జ a 
న్య సాయం శం తరియమిహ యది ర థాచిన్ఫష్టైవం . ro తర్హి 

స్వయం ప్రభ త్వం యత్నకృతం తచ్చ నైవ నిర్హితం, తన్తాద, ఫాదసృష్టి 

ప్రతిపాదన మెతివఖిలమవి భా_క్త్రమ్, ౫౩. యచొన్చిక్తం ప్రా జ్ఞమిమం 

నిర్హాతారం నమామనంతీతి, తదపి చ న సమో చినం యత ళ్ళు )తశైై 

వమత్ర, దర్శయతి. ౫౮౪. జా గచేెహంం హత్యా నిరాయ చ వాసనా 
SI 1 WD న్ య్ 

మయం దెహం, ఆస్యాయబుగ్ధిన క మతే వ్రనానుభవతి హీ స్వప్నమ్- 

వ ల g CD మై ళ్ జ న నా 

2, జీవ వ్యాపారం కూ శం తిస్ప కయ త పృద ఇయలి త్ర, దర్శ 

యతి చేమమర్షం. ళు త్యంతరమవపీ య వష వుతాది. తస్టైవ వాక్య్ళ శె 
ఠా ~~ ( య 

పే త దేవశు క్రం తదెవమాద్యే హీ వ్యావర్ష్శ్య జీవభావం చిరంతేనం 

బ హభావ ఉపదిష్షః. త శృృమనత్యాదివదివా న బహవకరణం విరు 

ల పాజ పాఠః సవ్నేవి "నికి తోయతొసన 0 త్త న ప్రాకి న్యాణాంః స్వ రా మధస్టి _2. రా, 

ర్వళ త్య్వాత్స ర్వాధిస్ధాతృ్ళ త్వాదినక లమువవన్న౦ఏవియ దాదిస్పవదయం 

న తథ్యరయావో పా సంధ్యసర్ద పతి, ౫౯. వతిపాదిత మేతావన్న చ 

~ x ర్ 4 యల. భో నలో a స్నా 
వియడా బెరసవా సత్యత్వేం, యతి ల మిథ్యాత్వం 

దర్శితం ఘా గలసి ఒం రిల వం థా త్ప్య్రాగ్యియ దాదివ్ధ 

వస్ధాల “ల్మె స్వా 9 సం థ్యా ఆయ స్తు సు త థెత్యత వపా నా యామ 

యత్వముపదిష్టమ్. ౬౧. సామృగ్సాస్టః క పాయా నిరహేాపి స్వాన్నీ న 

హి సృష్టిరియం, సాంకల్పిశే హి సత్యా స్యాదిత ళంకాం నివారయత్య 

ధునా. ౬౨. . 

మ్ 
రచ 

సూ. పరాభిధ్యానాత్తు తిరోహితం తతోొహ్యాన్య బంధవిపర్యయా౫ి. 

నన్నాత్మనః పరస్య ప్యాంశో జీవ ఇతి దర్శితం వూర్వం దహన 
౧ శానన క్రీ సమే య థాగ్నిస్ఫులంగ యోర్మవతేః. 6౬౨. జ్ఞ సళ్వరతా 

“వశ యో సమే స్యాతాం, జీవ స్రైళ్వర్యవశాత్స్యస్నె 



తృతీయా థ్యాయే ద్యిలయపాదః, 1365 

సాంకల్సికీ రథాపినామ్. ౬౮. సృష్టిని తథ్యరూపా స్యాదితి శంకా 
న వా వ _ర్హృవ్వ్వా, మన్యవ జీ నెక ్టర యోరంళాంశీత్విం తథావి 

జనస్య. ౬ మ వ్రృత్వవేతై వైపా వరాత త్థవిపంతధర్శ ణా దృ: ఈక (ర 

= గో సనేయం న చాస్య సంవాహా. కంచ్వేళ్వర సాధ ర్య Ko 

నిరంతరం తస్య నిద్వమానమవి, తదనాదున్ల పనాద్య యా కల ఉరోహూడం 

అ TER 

O 

త తీరోపొతం సవవీ ౬౭. థ్యాయతే పో్టంము మనిం యలతేనూ "నస్య 

ఘా వధూత పావస్య్రతమిరతర స్కృృృత ద్దు మై ద్ద సక ఎక్స వ పుథాదిసర్యేణ 

అ, పర మెళ్వర వ సా డాళ్ళిద్ధ స్యావిర్భ వెన్న చెతర థా యనస్థాతతవరే 
శాదస్య చ దేవస్య బంధ మోట" _స్పః ౬౯. ఆప రిజ్ఞానాద్చం థో మూత 

డౌ స్త్వ స్వ రూపవిజ్ఞానాత , జ్ఞాత్వా దేవమితి శ్రుతరిమవే ము పార్ణం ప్రదర్శ _ 
ఫ్ 

dy 939. దెవంసాతాత్కు త్యాని న బసవ కవాలా స్యాత్. 

సా. యె జనిమృతరూ పో బంధ స్వత నుప త. 2౧. నవి శఇపూ 

ల థా నాద్వినై శ్వార్యం తృృతయ మణీ మాది, సిద్దతన? భవతి తతస్తా ( 
త జానెన కేవలోజయనుతి. 2. 

సూ. చహయోగాద్వాసోవి. ౬. 

a జవఃపర మా త్రింశ _ధరస్కృతజ్ఞానపార మైళ్వర్య వ్రత తు న 
యుక్తం యస్తాదతిర! ఖెౌవస్థయోర్హ్హి యు స్నా TE 23. దహాన 
వ్ర కాళ యోరిహ యథా స్ఫులింగన్య తద్వదెత్ చెన్న, సత్యం తథావ్ 

తస్య క్ఞా నెళ్వర భావ యో నినో భావః. ౭౮. భవతీహ దేహా? యా గాద్య 
చెన దహాన వ వ్ర కొళేయు _క్షస్య వ వ "బ్నారరణేగ తస్య హి తావెతా దా 

తిరస్కృల్ " శేవతః, ౭౫%, భస స్మచ్చన్న స్యాగ్నెస్ట స్తవ దృష్ట స యో స్ప 

రోభావః, సవమవిద్యామూలక చేహమ కో బుద్ద్యు పాధి రరాగోన. ౭౬ 

జీవస్యృ తదవి వెకభ భ్రమకృతవవ హీ తయో  సీరోభావం వా శోబ్లో జీవే 
శ్వర ఇ దాళం కానిహర ణార్భస్నా వెల్ . ౭౭. నన్వన్య ఏవ జీవ సీరస్కృత 
జ్ఞానపార మైళ్య ర్యాత్ , కిం హ్ యోగకల్పనయానన్యత (పిపాదనా 
దితి చేత్ . ౭౮. అన్వత్వం ౩ ఫా నర స్తాత్కె_ థమవి జవన్య నొ పపచ్యెత, 

యల్సెయమితి శు శు తిరిహూ సదాత్తే భా పన జీవమువపదిశతి, ౭౯, త శ్రి షమ 
నీతి శ్రుత్రవి చస ళలిక్య రె త్యం, తస్తాద్యో సౌ జీవస్సభి వతి 
వరమేక్నోరాదననో్యో 1 హీ. ౮౦. స చ భవతి చేహయూగా శ్తీరస్కృతే 

గ! 



1866 భాపహ్యాూర్థరత్న్వమాలాయాం 

జ్ఞానపార మెశ్వర్వః సాంకల్పిశేన తస్తా _త్రస్య స వ్నె ర థాదిసృష్టిస్సా 5. 
౮౧. సాంకల్పీక్రి యది స్యాత్చృష్టి రయం సా వ్నీ కీ తే థానిస్ట్రం, స్వవ్న౦ 

కథ నువా వ న్వేత్సంక ల్పయతీహా కోవకి నాని 0. ౮౨. జాగరిత జేక్ దవే 

తేషా శ్రుతి రేవ సత్యతాం బ్లూ బూకే, స్వప్న సతి యదు క్షం తచ్చ్యుతి 
వచనం న సత్య ఆ "కూతం. రాక్ష యహ్తాచ్భుశై వ్రవాయం ర ఖాది 

భావః పృడర్శీతః స్ట NY యస్తాచ్చ సహాయం జాగరి త సభ వవాస 

నామూలః. ౮ళ. జాగ రతతుల్యని ర్భాసళ్వాలి ప్రా పాయమతబ్హదం వచనం, 

త స్తాత్స సప్ననై వనం మాయామా త్ర త్య మెతదువవన్నం. రా వవమ 

విద్యావలనిత మనం స్వప్నం విచార్య సమ్యగిహ వర్ష యతి తాం 

సుషు ఫ్రం ప్రత యోగ రను యోగి భావసంగ ఆ న్యా. ౮౬. 

సూ. తదభానో నాడీవు తద్భ్యులేరాత్మని చ. 2. 
వ ~~ రష జల తర అన అరా అన a తేత్త చ తద్య్య్యలెతత్సుప్త సతి సుషు_ప్పవిషయ కాళ్ళు /తయః, 

తాభిః ప్రక్యావస్ళ సృత్యేపరావి క్ప)తిరియం సుషు_ప్రవరా. ౮౭. తాసు 

తదా భవతీత శం)తరన్యావి షీ హీ సుషు_ష్టవివయైన, అన్య తాపి యవ 

పోంతర ర ల్రదయ ఇతి శం)తి_స స్టద రెవ, ౮౮. తద్వాహయానాసకి సతా 

న్న 

సోమంచి రే దెత్యాదికా క్క తిర్భవతి, , తత్ర చ నా డ్యాదిని హి నిరవుకూై 

చవ భిన్న భిన్నాని. ౮౯. సు విష్టాసని స్యుః వరస్పరా "వేవీ తాని 

ఆ"నపహా, ఏకం సు _ప్రీన్టానం స్యాదితో వా భవతి చా త్ర సందేహః. ౯౦, 

సు_షప్టిస్తానాని స్యుర్శిన్నా నీ త్యేతదత్ర త యుక్తం స్యాతే , యస్తాదే కార్గ 
న తా నాజ్యాదీనాం ప్రతీయ లేవ్యాత్ర, ౯౧. ఏ కార్థానాం స్వచిదవ 

వరస్పరా వపేవతాతున హి దృష్లా, ప్రీహియవాదీనాం న వాన కా 

శ్థైనాం సముచ్చ యూ దృష్టః. ౯. సుపావే కార్థక లా నా 'జ్యాద్నామ 

విహ దృ ధవ నాపిషు సు & వత్వవి “ఫురితతీ త్యేవమత్ర, నిచ్చేశాత్ 

౯౩. నాడిషు స ప్తపిరాయం "తథా వురీతతి చ దృళ్వులె సా హీ, నను 

స పమిోా న దృష్టా సతి కిం తు సౌరి దృష్ట్రమిత ఎన్న. ౯ార, అలవి 

వాక్య వేషాత్స _ప్రమ్యర్థోవగమ్య తె రోసా, ఆయతనై షీ జీవస్ప చేత 

గూంసర్పతితి దర్శయతి ౯౫ అన్య త్రాయతనమితి శ్రుతిరియమాయ 

మస్న సతేకి అత్ర సదేవ ప్రాణో వాయ తత చ స ప్హమో 

ద్నష్టా వస కమం సలి సంవ వద్యేలె తి వాక శే సే 
స 
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ఫూ తస్తాడే కార్థక తా నా డ్వాద్నాం ప్ర వ తీయలే హ్యత్ర త. ౯౭ ఏవం 

న సతి వికల్పాత్సక చాచిత్కి ంచిదేవ పీ స్థానం, సయజః “నవతితి 

వానే కద్భావ వతి హీ వఠతీహా. ౯౮. అత్ర చ తదభావపదం స్వప్నా 

భావం సుషు_స్తమాచస్టే, ఇహ చ చళ జ్ఞాన్నాయ్యాకీన్యా లా నంసముళ్చ 

యే నైవ ౯౯. స స్వాపాయోవైతి క హీ న వికల్పే నేతి+దర్శితం భవతి, 
యస్తాన్నా డ్యాడీనాం ను సు _వస్టానత్వమఖ హితం శ్రుత్యా ౧౦౦. చ్రిహి 

య వాదీనామివ న న్వెకార్డ తేమ డ్ర్, పూరోో కృ కం, లేన వికల్చో 

యుకో న సముచ్చయ ఇతి తు నేహ న _కృవ్యమ్ ౧౦౧. ఏకవిథ కి క 

శ్రవణా నై చ" స్థలం భ వెద్వికల్పళ్చ, నాన్యాతాసముచ్చయ యో రక 

వ్ కః కర త్ర దృ హీ. ౧౦౨. ప్వాకారే వా హౌసాచే పర్యంే శెత్రవీవ 
మాదిషు హీ, తద్భన్నాడీషు పురీతతి చ గస వాణి సముచ్చ యేనా 
యమ్. ౧౦౨. న్వపితీత్యెతద్యు క్ష షం యధ్యాచ్భు/తిరివా సముచ్చయం 

బూ తై, తాసు తదా భవ తి యదా సు ప్పస్స సన్నం న కంచనే త్యా 

ద్యాసా చైకవాక్యభావాన్నాడ ప్రాణాదికస్వ దర్శయత్కి స సు_వ్రీస్టానత్వ 

మిదం స్రాణస్య బహృతాతు సమధిగతా. నను సు ప్రిస్థానత్యం నాడీనా 

మేన దర్శయత్వేషో, తాసు తదా భవతీతి శుతిరితి శంకా న చేవా 
క్ట _రృవ్వ్యా. శు శృత్యంతర ప, సిద్ధం బ్రహ వతి చైద్ధమనుచితం యస్తాత్ , 

బ్రహ్మణి సాటష్యూరా న్యపతీ క్వెతచ్చ యు _క్షమభి ఛాతుమ్. ౧౧౩ నొడీషం 

స పమొోయం కథమితి శంకా నవేహూ క వ్యా, నాడీభీర వీ బ్రహ్మణి 

సుప్తో నాడీషు . సుష్ణవవ స్యాత్. ౧౦౮. యో గంగయా 

0 గ చృతి గత వవ స కిల గంగాయాం, అవీ వేవా 

రి నాడిసమన్నితే బ్ర బ్ర హాలోక మాస వన్య ౧౦౯. వ్రకృతే తా(దిహ 

నాడిస్తుత్యగ్ణం సు ప ర్తనం భవతి, పతచ్చ తన్న కశ్ప్చన పాషా 

స్పృళలితి దర్శయంతీయవ్ ౧౧౦. నానాడీః ర్రశంసతి తథా 

పాపాస్స ళ్ళి న కారణం వి శ్కుతిరేవ 'లేజసా హీ త్యెవం 

రూపా తతళ్చ న విరోధః, ౧౧౧. పహ శెజనేతి నాడీగతం హీ 
విత్తాఖ్యమ త్ర, నిరిశ తి ఆథ వాలే, తేజనేతి బ్రవ్యణ ఏమై ష భవతి 

నిస. ౧౧౨. బ్రహాణి తెజళ్ళబ్దో దృష్టో బ బ్ర యవ తేజవ వేతి, నాడీ 

ద్యారా వాసా సంవన్నో బ్రహ్మణా తదా వేతి. ౧౧౩. తసాచ్చ 
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తన్న కశ్చన పా పాస్పృళ తితి దర్శితం భవతి, పావృస్పర్శాఖా ప వరాత్మే 

సంవ త్తిరేన హేౌతురితి. ౧౧౪. సర్వ పాష్తాన ఇతి శుతివచ నెవైవ 

దర్శితం భవతి, వవం సతి వ, దేశాంతరని బైన చ పరాత్మీనానుగుణమ్. 

నాడజీనామవీ సు_ప్రిస్టానత్వమిదం సమా క్రితం భవతి, నాడీపరాత్తనో 

రహ సముచ్చయోసౌ గుణవృథానతయా ౧౧౬ తస్యాః పురీతతో వీ 

పీసు ప్రి స్థానత మేవ మేవ స్యాత్, హృదయ పరివేష్ట నం కిల వురీత 

చేతన్నచాన్వదివా భవతి. ౧౧౭ ఆకౌ* హి తదంతరగ్చ క్రిని పరమే 

శయాన దవాసౌ, శేతే పురీతతీతి వృవచెస్టుం శక లె యథా లో శే, 

౧౧౮. నృపతిరిహ వర్తమానః పరితేః పాకారపెస్టిలే హి వుం, 

జ స్ రా = _ o 

ప్రాకార నృవతిరసా వ ర్హత ప్రతివర్ణ కలే జనైస్పరై $. ౧౧౯. 

ఇట 
ర్త అరు షో ఆద్య - వ్యా a ల 

బ్రహృత్వము_క్రమెవ రం హృదయా కాళ స్వ దహర వా శ్వేన ఏవం 
క 

ల! 

తీణి శు తిఫిస్స్పు వొనానాని కీ రిశానీహ. ౧౨౦. నాడస్ట్ స్తథా పుం 

ర చ నాడీ పురతదుభయం హీ, స్యాద్దాగరమా త్ర మేతద్చ ౫౫ 
తద్బ )హ్వ చ నాల పు భయం మా వైద్యా మాలి, తద్బ ) హా 

వైకం తు సు_ప్పషధిస్థానము. ౧౨౧. నాడికి పురీతదపి వా తదు 

పాథ్యా భార ఏవ భ వతిహ, యస్తాత్క_ర ణాన్వఖిలాన్వవి జీవసాాస్వ 

వ రంతే. ౧౨౨ నోపాధిమంతరేణ స్వత వతస్వా స్తీ కళ్చిదా 
తత్ర ర్త a 

గం జడ వ స వం ళ్ జ్ న ( 

థాను, బ్రహ భార ఏకి స్తతౌద కృష్ట ప్రదష్శనా కప. ౧౨౩. సమ 

దీ రా “కాద అ రి _ డు 

పీతోభవతితి శ్రుతిరయము కర్ణ మన దర్శయతి, అపి చ కదాచిదవి 

వా జీవస్య బ్రహ్మణా స్త (సంప ల్తిః. ౧౨౦. కెం తు స్త న్న్న జాగుత్వు 

పాధిసంవక్క-తో స సంపావ్వాంు సరి రూపావ త్తిమివావేత్వు శ్రుత్యా 

నయా హీ తదువళమాజ్. ౧౨౫ సుప్తా హి తన్న సేయం స్వరూవ 
y ర 

సంవ తిరేవముపదిమా, వవం చ సతి క చాచిత్సణా స సంపద్య తే కదా 
న ల 

॥ 

చిదయమ్. ౧౨౬. న హి సంవదళ్షత అతి య తదేతదఖలం హష్టయు క్త 
తీ ఆం సి _-—0 

చువా త, సతి నంవన్న సావన్న విజానాతీహ కించిదవపి యచ్చ. ౧౫౨౭. 
Wy Ara 

సత్పంపతావన యో ఆక త్వా తదపి యు కమేవేవా  వతన్నా డీషు 
న అ ఆ” లాం 8 

వ్రరితతి చ క యానస్వ నైవ యుక్తం స్వాం ౧౨౮. నావిజ్ఞూ సె కారణ 

ధల NAR ది యా లా 9 en = | 

మిహ సతి భేదే హి దృశ్యతే కిమపి, త్రతాన్నోన్యత్ప స్వెదితి శతి 

వమేవ దర్శయతి. ౧౨౩౨౯. దూ రాదివశాదేవావిజ్ఞానం యద్యపి 

వసం, ఇహ తు తథా నైవ స్వాన్న హి జీివోసా స్వతః వరి 
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చ్చిన్న ః. ౧౩౦. తస్య పరిచ్చేదోసావుపాధి యోగేన సంవ్రవృత్తో' హూ 

ఉవళాంలి చోపాథా సతి సంవన్నస్య తదిదమిపా యు ఫోమ్. ౧౩౧. 
న హి నా డ్వ్యాదిసముచ్చయ మభ భాతుం సూ త్స మేత దారం, నాడ్వ 

స్సు క్ట్స్థానం భవతి తై తత్పురితదథ వేతి. ౧౫9 న ్యూతేడి జ్ఞ జాన 

ర్న యోజనం కిమవీ వక్ష్తుమిహ శ్క్యం, నై తదవిజ్ఞానేవ, తీబ ౦ వా 

ఫలమివో న్ని కించిడిహు. ౧౩౩. న “హా తదిరజ్ఞానం “కన్య చిదం ౦ హొ 

సలవతో భవతి, ద్ర వాన పాయి సు ప్రస్తారరతీదం వివహీతం భవతి. 

౧౩౪౮, బ్రవోకృతావోధః స్వప్నా ద్యస్ప ఎప తావబొ “థధళ్చు ల లేన ఫలం 

స్వా_్తస్తాత్సు_ప్పిస్థానం న వవ ఆ ర్మైవ. ౧3% 

సూ. ఆత; పచోధోస్తాత్. రా, 

యస్తాదా త్తే వాయంసు _పీన్టానం న చాన్యదత వన, అస్తాదాత్మే న 

వవ ప్రబోధ ఉవదీళ్యొలే హ్ స్వోత్ర ౧౩౬. శుతినేషా హి యథా 
గ్నః ES Gy ప్రిత్యాదకొ వ ప్రుదర్శయల, అన్నేన్యఛాన్ఫులింగా స్త న 

త నోవ్యుచ్చరంతి సర్వతి. ౧౩౭. వవం సతఆగ మ్యు క్యా ద INS 

రేతమళ్గముపదిశతి, అత్మ వికల్పాశ్రాయణే నాడీభ్యోవి ః ఏక్ప 
బుధ్యేత. ౧౩౮. 

సూ. సఏవతు కడ్వానుసతీశబ్దవిధిభ్యః ౯. 

తృ వ్రబుధ్యమానః సత్సృంపన్నో యవీహ జీవస్సా ఏత, ప్ర పతీ 

బుధ్యలే సవవ హి కిం వాన్య ఇతీహ భవతి చిం తేయమ్. ౧౩౯. 
ప్రబోధ ఇతి నక్తుమత్ర యుక్తం హీ, లోశే జల 

రాశౌ హీ వతాప్తో యళ్ళ్చ భవతీ ౭ జలబీరదుః ౧౮౦. జలశాశిరేన న 

భవతి పున రద్ధర ణే స వవ జలబిందు భవతీతి దుర్వి వేచనమిదమ త్ర 
యథా తణైవ చేవోవి, ౧౮౧. సుప్రోహి సంప్రసన్నః పరాత్మ నె కాక్క 

ఛావమావన్న ౩, రరూఒసౌభ వతిఃథం వా పునర! శాతుం సవన శ క్నో తి, 

౧౫౨. తస్మాత్స వేళ్వరోన్ ్ య జీవో వాత్ర వ్ర బుధ్య తే కశ్చిత్, ఏవం 

ప్రాత బ్రాతో వునరు_త్తిహతి స ఏవ జీన es ౧౮౭. ఏవం కరానుస్త 

తళ బ్ఞవిధ్ధిభగ్యవగమ్య తే యస్తాల్ , లోకే హీ కర శేషోనుష్టానం 

దృశ్యతే ఫ్ సర్యమోమ్ v౪. ఉపదేశ మంతేెరేణా శావ్యన్యోస్టానేన 

యుజ్య తే తేదిదం, నహ్యా న్నే న చ లోకే సామికృతం కర్త యద్భవే 
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1370 భాప్యార్థరత్నమాలాయాం 

- g చం తృత్ర. ౧౮౫.కథమన్యస్స ్రయమేవ హి కర్తుం శేష 
తస్తాదెకః కరా వూరు త్తవ వాన లేష్ట్టాకన్వ. గారో, 

Fe భీ న. వన నే గ దా వీమితి ప్రాగనుభూతస్య భవత యత్పశ్ళాత్ , స రణం 

తపతి హ్యూన్నోష్టైన తు నోవవ పతే. ౧౪౮౭. 

ఇ ర వ్ జ్య వ ్సరెర్ట అగ అగ By తకళైన సరా(ః Ol ప్రతి ర్కోథెలె 9 న్వాషప్రబ్ థ్ 

యే భవంతి శ భా. ౧౮౮. అసనుంజసాభ వేయుః త్ర 
> వాం గ వ రామ్మా nf వ న్ కో జ్య బుధ్వ లే నాన్వ£ ఎవం కర విథిభషస్తఏ వ చ తిచతీతి భాతీహా, 

అన్యోక్లానే విధయః కర్మవషశా యే నిరర్ణ కాస్సు ౪ స్ట అవీ చేహ 

డర 

ఇ ల కి చ ళ అగ శాల 2 ల డె శ సు_ప్పమాత్రొ ముర రద! హీ డగా నర . ౧౫౦. అనో 
ఫ్థైనె యది కిల జీవో దెవోంతరీయఉి_త్రిస్టేత్ , త త్రత్యవ్యవహారస్స 
శ అ న్ జా. అ =. ద 4 శ త్త 9 కలో నిన్లేపమేషు లువ్యేత. ౧౫౧ అన్యత్ర సుష్ప వవ వ్యాన్యత్రో 
_త్తిష్టతితి కల్పే సిత, నాస్యాం హీ కల్పనాయాం కళ్చన లాభో నిర 
చేటెమూ. ౧౫౦౨. విధ్య్వస్తావిద్యస్వ చ ము_క్షన్య్వోళ్ల్ళ "నమా శ్వర స్య 

తథా దూరావెతం తస్తాదసంగలైపషూ హి కల్పనా సకలా. ౧౫౩. 
—3 Q__ 

అకృ తాగమకృత నాశావన్యోశ్లానే తు దుర్ని వారా హా, తస్తాద్వవవ 

సువ్తస్పవవ చో ్తిష్టతితి యుశ్షవిహ. ౧౫౮. జలరాతౌ నిటపో 
జలబిందురివైక తాం గతో యోస్క సతి సంపన్నో జీవో నార్హ్హత్యు 
స్టైతుమితి హీ యచ్న్చోక్షమ్. ౧౫౫. తత్ర చ దృష్టాంతోయం జల 
బిందురిషషమ ఏవ థాతివ్కా జలదిండోరుద్దరణే న హీ తత్ర ని చేశ 
కారణం కివువి ౧౫౬ తదనుదరణం తసాతత చయుకంన చావ 

5 క్యు గ ® 5 లోగో స్ట న రా మ,త్రావి, వహ కిల వివేక కారణము స హీ కర్త చ తవ చావిద్యా 

౧౫౭. కిం చేహ దుర్వివేచనయోకనై కరస చాదిఖిక్టగతి, మిళితహీరో 
దక యోరక్షంనేన యథా వివేచనం భవతి. ౧౫౮. ప్రా ణకృతసుకృత 

ఖే ఉష ల ఠి షా ప్ర 4 రా క రాద్య వేతుయై వేళ్యనః కరోతీదం, న హి జీవోత్ర, వర స్టాద్విఫిన్న 
రూపో యవవనిర్దివః ౧౫౫. న హి జలబిందురివాయం జలరాశేః స 
హీ యథా సృథగన్భ్భాతు, న తథాసా జీవస్సా సత్కింతు స బుద్ధ్యాదర్య 

పాధియోాాగన. ౧౬౦. పరమా శ్ర సన్న వియముపచర్యత ఏవ జీవ 
అతి లోశ్తే బం థానువృ త్తిరేషపా య ద్యేళోపాధిసంగతా భవతి, ౧౬౧. 
తదు పాధికజీవస్య వ్యవహారస్తావదేవ భవతీహ, సా యది తదంతరగ తా 
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వ్యవవోరోయం తదంతర నైవ. ౧౬౨. సాయము పౌధి స్పా వ వప్రబోధ 
యోస్ట్రూలసూక్ష భా వెన, సతతానువృ_్తేవవ పీ స ఏవ తనెత్స 
బుధ్యతేనాన్యః, ౧౬౨, 

సంప త్హిః పరిశపాత్. ౧౦. 

కళ్చెద్యం మూర్చిత ఇతి జనా "హీ కథయంతి, 
స ఖలు కమవస్థస్సా దితి చింతౌయాం నిరూప్వ లె సయమ్. ౧౬౮. 

లర స్వావష్ధా వం త్త స్తథా హు జాగ రితం స్షష్న స్పుషు్త్ 

ను చెనోదవనృ ప వరిహూ చతుర్గి స్వాతి. ౧౬౫. వ్రవా సంచమిాత్వే 
Oo 

వ్ధా శ్రుతౌస స్థల" వావీ న ప్రవిద్ధాస్తు తీ తస్తాదెహోవస్థా భవతి హీ 

తిస్పణార హా శౌలిదన్య తమా. ౧౬కి ఇత్యాళం 0౦న సకలా కస్య తే 

సపది సూత్ర కా రేణ, నహి జాగ రి తావస్థ ముగ్ధ్ యోూసౌా కఊాచిదవీ 

భ నతి, ౧. యస్తాత్సహిం ది యై మా యాన్వ్నై వేతతె కదాచి 

ట్ి, ) నన్నీషు కారన్యాయాజ్ఞా గ దనవస్తో ముగ్గః. ౧౬౮. ప పూ హ్. థి 
స క్రమనస్మో యచేషుకారో హీ జూగ యం, నె నై వాన్యానిషవ 

స్టో 

యానిహా సమిీవ లే తద్యచేవ ముగ్గోవి . ౧౬౯. మూసలాధిఘాతే జనిత 

సృభూతదుఃఖాను భూతీవికలమునా, జ్య॥ాగృదపి చాయమన్యాన్నిష 
యానీవత బ్రతీహ నహి యు క్రమ ౧౭౦. వ్యావృతమనా బివితి 

ప్యాయమిషు కారస్స (కృత్య మఖలమవి, ద్ద షుమువలభమానో వ హ్యోహ 

మెళావ త్కాలమాసమ కో తి, ౧౭౧. ముగ్గ స్తు అస్జిసంక్ల బ్రైవితి న 

ముయా త్ర, చెతితం కినుష్ ఏతావంతం కాలం వ్ర మషపోం భేళిమస స 
భూవమితే. ౧౭.౨. తస్థాన్న హి జాగ _రృ్య్యయమపి న సషబ్బూన 

వళ్వతి ౫ వాహ; నిస్సంజ్ఞ ఆస్వదయమిహ సొప్ మృతస్నా ఫ్రెడ్ హో ష్య 

సద్భావాతి . ౧౭౨, ముగా జంత హా మృతో న వామృళేోయమిళీ 

(ఉరు 

విషు 

ఛవేదనె 
దు Er 

సంళ యానా స్తు, ఊషా పీ నాని పత్ స స్స కొండి హృదయం తేద Uy 

నన్థతుమి. ౧౭౦. ప్రాణ గ నాపి వత హీ ని కతు 
నాస్తి "డ్రా పృదేశమపి, పాం సో నాలాం వా ప్ర సిప్ టే 

jy ఆర్తి 5 
యదా హొ త తేవ, ౧౭౫. నాయం నుత. అత్ నుక్వా స స్రజ్టులాభా 

య తం లిషజ్యరతీ, ననిషిహా నిస్సంజ్ఞ త్వాత్సుషు ప్ప ఏవాస్తు ముగ్గ దితి 
చెన్న, ౧౭౬. ముగ్ధ యం చిరమపి కిల నోచ్చ నతి. స వేపకుళ్ళ 
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దేసోస్య, వదనం భయానకం స్యాన్నే తె, విష్ళారితే హి భవతోస్య, 
౧౭౭. సుష్ణు ప్రసన్న వదనః వునః పున స్తుల్య కాలముచ్చ సలి స్య 

నిమోలీలే కిల న చ దేహో వేసమాన ఇహ దృష్టః. ౧౭౮. సుష్తం 

హీ పాణి వే పేషణమాత్రేణో కాపయంతి న త థేమం, ముద్దరపాలేనాపి చ 

నిమి త్తభేవళ్చు' భవల్ చెపహా తయోః. ౧౭౯. ముసలాభిఘాతమూలో 

మోవహాస్సా్వపళ్ళ “మాదిమూలస్సా న్ వరిశేహాదిహూ తదిదం ముగ్ధ 

త్వం భవత చార్ధసంప_త్తి తః. ౧౮౦. యత అహ నిస్సంజ్ఞ యం సంపన్న 

న్స ప్రద థాస్బ్రరం వన్ని కి వతరవిలతణ ఖా వా _త్పస్తాద్యూ వ్రేయమర్థసం 

వత్తి. ౧౮౧. నను ముగ్గ తొ కథం వా పునరిహా భవతయమరసం 
_ ము "త్త, బ్రా చ సతా సోమ్యేతి శ్ర శు ణా తా సె ప్తం ప్రతీక్ఞముపదిష్టేమ్, 

౧౮౨ అస్య చ సతి సంపత్తి స్ఫే సన త్వాద్యఖ లధర్మ రాహిత్యం, సుక్ళ 

తాదికర ర బంధనవి రాగమవి. యత్సుఖత్వదుఃఖా దః. ౧౮౩. ఆనను 

భ వస్పకలోయం సుప్పై పురు మే, వదర్శితో క హితయా, స చలు 

ముగ తులోర్చ ప్యావముపాధ్యు వళ మోవి తుల్యస్సా న్ ౧౮౮. 

తస్తాకు పనదేవ హి ముగా యుకా హీ కృత సంవ _ల్తీః, తిన 

వయం "మామ! సంవ శ్తికే 9 వాణాస్య నికర ౧౮౫. లే తను 

గ్ధత్వోం సుషు _స్తధ రార్లథర్మ యోాగాన, భవతి క్యు తావత్కి.లసూ తా తాగ 

స్ప తీమిలి తు నిగా తమ్ ౧౮౬. దర్శిత మేవ హీ పూరం వైలతుణ్యం 

పోసు _ప్పిముగ్ధత యో, దాషరమపవి భవతి వై తన్తుగ్ధత్వం మృత్యు లోక 

సం క వు డే. తస్తాద్బ ?పహ్యావిదోత్ర, ఘా వహతి సుద్ది త్వనార్భం గ్ 

ల 

ప చత్రం, నై వెహ పంచమో కిల కాచిదవ్యతి యచ్చ పూర్ కమ్ 

౧౮౮. నాసౌ దోషో యస్తాత్కాదాచిక్కీ" ఛ వేదవళ్ఞై సేయం లేన కుకా 

స్ట్ నా ముగ్ధానస్థా న కీ ఠా వనిర్ధా స్. ౧౮౯. యది ముస్ధకా 

సపృనిర్ధా కథం విచార ఇతి నేహా వళ 1స్యాల్, యస్యా దెపావస్థా లోకా 

యు ర్వేద యో! పని న్ధేవ ౧౯౦. అత్ర చ సుషం _ప్రిమృతోకర్ణరాగా 

మర్గధర్శసంపత్తాస్థ, వహ ముగ్ధతా ఏ మా లోశేన గణ్యతే పంచభోాతి 

శేనాపి. ౧౯౧. సర్వావస్థాఖిరసావల్విష్ట ఏవత్వమగ్థ ఇత్యేవం, సమ్య 

గ్విచార్య సంప్ర పతి నిరూావయతి తత్పచార్థమి-ఇనమ్, ౧౯౨. 



తృతీయాఛ్యాయే ద్యితీయ పాదః, 1878 

సూ. న స్థానతో పి పరస్యోభయలింగం సర్వత్ర హి. ౧౧ 

అత్ర, త్యమరగ్థ జిజ్ఞానోవర మానంతరం హీ తనై వైన) అవసరనం 

గత్వా హి స్వరావభూతం విచార్య లే ద్రవ్య. ౧౯౩. సంత్య త్రో, 
భయలింగాః శ్రుతయో బహాస్వరూవబోధవరాః; అత క్ల సర్వ 

క శ్తేత్యా ద్యాస్సవి నేప గోచ రాళ్ళు ఏతయః, ౧౯౮. “అస్థూల మవమా 

ద్యా శ్కుుతయః క్ల నిర్వి హబోధవరాః, శ్రుత్షు సత చ్యేతాసు 

బృహ్లఖ యలింగ మేవ కం వా స్యాత్. ౧౯౫, అన్వతరలింగ మథ వా 

యదాసి _ చాన్యతరలింగ మేతత్స్య్యాత్ , _సవిశెవలింగ మేతత్కంవా 
తన్నిర్యి శేష మేపతి. ౧౯౬. సందేహే సతి తత బహోభయలింగ 

వ ' న ఇర రో న్న రాశా ఆ మితి తు యుక్తం స్యాత్ ; పూర్వ త్రై సమా ణా భయాని 

వర్లితం హొ ముగ్గ తను. ౧౯ ౭, తద్వచ్చు ,త్యాను నా రాద్బ వోలె 

గ్య్యాయముభ య రూపం స్యాం , 98 దృష్టాంతాలం బొద్బ ,హ్లాణ్యుభ 

యాత్మకత్వళం కాయామ్. ౧౯౮. తామేతోమాశంకాం నిరని 

మేతత్న్స)వ_ర్జితం సూత్రం, అరె,భ యలింగ త్వం స్వతే ఏవ పరస్య 

పవన్నం స్యాత్ . ౧౯౯. వనక మేవ తోక భవతి హీ రూపహాడి 

గుణగణో వేతం, తదిగపరితం చేతి సాన థారయితుం కథం హి 

శక్వేత. ౨౦౦. నోపాధి యోగతొ న్యాదృళస్వ చాన్యాదృళ స్మ 

భావః స్యాత్; న స్వచృస్సృటి౯ సావస్వచ్యోల కృకాదియో గన. ౨౦౧. 

త త్రాస్వచ్భత్యన్యప దేశా యం (్రాంతిమూలకో దృష్టః, యే చోపా 

ధయ ఇవా తే భ వంత్యవి ద్యాసముస్థీతా ఏవ, ౨౦౨. ను 

తదిదం భాంతాక్టియ త్తం న వ స్తువృ_త్ర్తమతః, అన్వతరా శో య ణేవి 

త్రై 

GA 4 న్లో 0 ర్తి 

పతి పాద్యం బమహా నిర్వి శషమిహ, ౨౦౩. బహావ తవ ర్తివ రెవ్యళబ్ల 

లో “7 జ అ న మక ధా టో మో రు మస్పర్శ మేవవూ ద్యేషు, యస్తాద పా_స్తవర్యోపాధివి ఇషం వ్రవంచితం 

బపహా, ౨౦౪౮. 
సారీ 

సూ. నభేదాదితిచేన్న ప, ల్యెకవుతద్వచనాత్. ౧౨. 

యన్నిర్వి శెష మేవ బ్రహ ప్రతీపౌద్యవింతి తు వూరో(క్తం 

తన్నోవవద్య తే త్ర ట్రవాకారాస్తు భిన్న భిన్నాహీ. ౨౦౫ ఉవదిశ్యంతే 
తే హి పతివిద్యం సర లనిగమ వా శ్యేషం, బ్రహ ను సరితని 

సోడశకలమితి చ వర్ణితం బ్రహ్మ. ౨౦౬. తద్వచ్చ వామ త్యాది 



18374 భాప్యూర్థరత్నమాలాయాం 

జడ _ = a 9 "టే అర్య లతేణం బ్రహ్ సక లభువనతను, వై ళ్య్వనరళ బ్రైతమపి కథ యంతి బ్రహ 

సరస పదాం ఆః, ౨౦౭. తస్తాత్సవి శవత్వం వరాత్మనో వళ్యమభ్యు 
పయమిహ్క నోచేన్నిర్విషయం స్య్వాత్సకలమిదం ేదశాన్త మితి మ 

స్. _ లె c వెన్న. ౨౦౮. యస్తాద భేద మేవ పతకం బవహాణః య్రతిర్నా]కె, SHORE: 
యశ్వాయ మేవమాద్యా శ్ర తిర స్యా భేద మేవమువవళతి. ౨౦౯, తేజో 
ను యోఒవన్భుతమయః వుపపో యూన్యాం భ పెత్సృథివ్యాం సః 
యక్వా ఛ్యాత్తం పురువ క్నాంర న్ఫోప్ తాద్భుశ్ గదితు. ౨౧౦. తానే 
వంవిధయాపౌ నిర్టిశ్యా భేద మేవ యో బూ తే, అయమేవ స యాయ 

గ వా“ ఎవవానర్షి, మితి శ్రుతి థ్యా కది భదమవ వార్థ ౨౧౧ 

సూ. అవి మై వమిశే, ౧కి. 

పా కాఖనక కిల వమన నై పెత్య్యాదినా పఠంతీహ. ౨౧౨. అన్నె 
ఇదు raf my / \ వో ౨ <p రా భా _కృభోగ్య ప్రెరితృరూవస్య సకలజగతి “వి, బ్రవ్యోత్మ్ తాం నదంళ 

హా భోక్తా భోగ్యమితి వాక్వనిచయన. ౨౧౩. సవి శపనిర్యె శెష 
జ కా 5 రా పద్య - షూ న pra రాసు చ సతిస్వపి శ్రళిషు, నను నిర్వ వెష మేవ హా కథం 

AS ఆ ~ | అర్య జ అ ఇ దిలిహా నాశ ౦కర్ణము. ౨౧౮, అ తెతత్సరతత్సరవి తిమె భే 

ర్త 

అవీ వాహ ఇదదర్శననిం దా ఫప్రూర్వకమ భేద దృష్టి మి మాం, పశ 
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తత్సరం బలవత్ , వతన్నా సియా శ్ర యణాన్నా సౌ దోవ ఇతి వళి 

సూ. ఆరావవచేవ హి తత్ప్రధానళ్వాత్. ౧౪. 
రూపాదిరహీత మేవ బహవరం స్నా తతో న విపరీతం, శు కి న్ ఫి గ 

వచనాని చ సర్వాణ్యపీ దృశ్యంతే హా తత్స) థానాని, ౨౧౬ అస్టూల 
మేవమాద్యం హ్యాళ బ్ఞమస్పర్శ మెవ మాద్యవీ చ ఆకానో చాత్యా 

దికమపే కల దివ హ్యామూ ర్త ఇ త్యాద్వము. ౨౧౭. యచ్చాన్ళద వీ 
SN క “ ~ Ng గ్ శల. నో త దేతద్న హ్లవూర్యమితి నిగమవాక్యం స్యాత్, పరతత్వ ధ కని 

హా తని భవంతి తర్పథానాని. ౨౧౮. తస్తాచ్చ నీర ఇహం శతి 

వచ సెషు హీ యథా ళు లేం గ్రాహ్యం, ఆకారవత్స రాణ య్రాతనచ 

నాని తున తత్స )థానాని ౨౧౯, కం త్యెతాని భ వంతిహి సవి ఇహో 
వాసనా వ, థానాని, అసతి విరో భే తేషామా శ యితవ్యం యథా 
శ్రుతం భవతి, ౨౨౦. సతి చ విరోభే కల్పితవి శేషసాలంబనాని తాని 



స్యుః, న హి నిర్విశష వాకా స్నేవం కు 

తస్థాద్భవంతి తాని హూ వా తత 
—h 

సకలం చోధథయితుం సూత్ర ముత హా పథి. ౨౨౦, 

అన _ నూ. ప్ర కాళవచ్చావై యర్ధ్యాత్. ౧ 

: వ వలా 5 pws బే యథా ప్ర కాళ స్పాగశ్చాంద్రో నభ స్థల ఎ Sr ఒుబై నక్క 

ఆ వ్యాంగు ళా డావుపాధినంబం థాత్ .౨౨౩ .తద్భావం వా 

కన ప్రతిపన్నో న ప్రవద్వలే హి తథా, త శ్రదుపాధివో నాయారీన 
హ్ త_త్హడాక్షృతిం బహ. ౨౨౦. ఏవముహా స్ప పంగ తయా సాకార 
బ్రహృవిషమయవాక్యానాం, న చ వైయర్థ్యాకొంకా భవతిహీ నై వేవా 
పదవాక్యానామ్, ౨౨౫ కస్య చిదనర్భక తం కస్యచివిహ సార్భక త 
మితి యుక్తం, సర్వస్య వేదరాశేః ప్రమాణభావే యతో హీన 
విశేషః. ౨౨౬. నోపాధి రూూగతోవ్ల బ్రహోభయలింగమితి తు 
యచ్చోక్టం, ఇవా తద్విరుద్ధముక్తం భవతీల్యేవం న శంకనీయమిహ. 
౨౨౭, యచో్చపాథ్యాయ త్తం తదిదం నై వహ వస్తుభర్శస్సాకిత్, 
ఆవిద్య కా హు్యూ పాథయ ఇత్యే తత్సకలమేవ పూరో కమ్. ౨౨౮, 

వ అ 

సూ. ఆహా చ తనాతవమ్. ౧౬. 
3 

యథా నై ంధవఘన ఇ త్వేషా శ్రుతి రేవమ త్ర దర్శయతి, 
జ్హైనఘనం రూపాంతరరహిత మేకమవిశేషమ్. ౨౨౯. యద్య 

ఎ౨థవఘన ఇహ బపహారంతశై ఎఏకలవణకవనవవ, నై తీన్యమా త్ర మేవ 
నిరంతరమిదం తగా పతి. 930. 

సూ. దర్శ్భయతి బాథో అసి సృర్యశె. ౧౭. 

దర్శయతి ళ్కుతిరెషా హృ్యృథాతఆదేశ వవమా ద్యా హీ, పతర 
వ్రృతిషె, థన బ్రహాణ ఏతస్య నిర్వ శవత్వమ్. ౨౩౧ శ్ర తిరన్య దేవ 
తద్వది తాదిత్య్వాద్య్యావీ దర్శయ త్యేవం, అన్యాన్యతృ యతోవాచ 
ప్రతి శ్రుతివవి తడవ దర్శయతి. ౨౩౨ బావ్కలినా బాభ్రవ్యః 
వృష్టస్స న్నె తమవచసెనైవ్య బ్రహ ప్రోవాశేతి క్రూయత ఇవా నిగ 
మవాక్యవవ కీల. ౨౩౩. తత్ర సహోవాణారీపీతి వ్రథమం స వహ 
పృష్టస్సలా, నోవాచ కించిదయమితి తేన వృళ్నద్వయే కృ లే పశ్చాత్, 
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౨౨౦. త్యం తున జానానే న్యెవం భవ సనా్యావశాంత వ్ష ఆత శీ 
ఆతపాస్తదై చొహ్యావననమతఉి త్తరం భవె_త్తస్య ౨౩౫ సాగ 

ఇగ త న ఇ ఇవ 2 a wae 
శ్వాఢథోశబ్ద స్తఖార్థకో నాన్య మర్గమాచ స గీతాపస ఫతివచనై ర్న" 
పరం నిర్వ శేపముపదిష్ట్రమ్. ౨౨౬ ల ఎగాదిమంితి వాశ్వే 

కో స్య ఛై న్ > SE న్ లా 
స్పష్ట మెవమన్న త్వ, నారాయణ" వదిన్ఫే మాయా బార్లి పామ మటేళి 

అయి 

వాక్య హా. ౨5౭ 

సూ, _అతవవ చోపమా సూర్యకాదివక్. ౧౮. 
యత ఏవాత్తా సోమం చెతనై భకక సరూప ఏవ స్వాత్ , వాబ్మ 

నసాతితస్సా ్యదితర ప్రతి వే నీధనముప వేళ్యక్ళ ౨౩౮. తస్యోపాధినిమ 
తామపారమార్థికవిశే శషవతాం హీ, ఆలంబ్య్బ మోకు ఖా స్తే స్తై వ్యూవమా 
జలనూర్య కాది ఫః కథితా ౨౨౯. దర్శయతి శుటోషా యథా 
స్యాయం బోోతిలేవమాద్యా హీ, సూర్యో యోథానుగచ్చన్న పో 
హీ భిన్నా ఉపాధియోగేన. ౨౪౦, భిన్న స్త స్తభాయమాత్రా నే (తేషా 
పాధితో హీ భివ్న రతి, శ్రుతి రేకవవ పీతి చ భూలే భూత న్వవ 
స్థితో వ్యోత్తా. _౨గ౧. బవాు క్రైక థా చ దృళ్యత వో జలచంద్ర 
వదితి వర్ణయత్కి సూర్యక అతి కవ వత్వీయ ఇహ నూ నూత ద్యోతనో 
ర్థకో భవతి. ౨౮, 

సూ, అంబువదగ హా కాత్తు న తథాత్వమ్. దన 
నను ఆలనూ ర్యాద్థుపమా- నచాత్ర నః కథమవీహూ సంభవతి, 

సూ ర్యాదిభ్యో భవతి హొ జల మెతద్విప వకృష్ట చేళస్టమ్. ౨౮౩. రూప 
వతసూర ర్ట్స్య ద్రళబింబ్నస్త స్తత్ర య్ క్ష ఏవ సాల్, అత్త చ 
మాయా బుద్ధ్యాద్యుపాధ రా నైవ దూర దేళస్థాః. కరం 
బి స్రహ్మత్యరాపమేవ కా సర్వాత్త కమవీ చ సర్భజేశగకం, తసొద్ద 
పాంతో సౌనయు _క్షఇత్యన్య చో తరం పఠతి, ౨౮%, 

సూ. వృద్ది హ్రోసభా _్రమంతొర్భావాదు భయసామంజస్యాచేవం ౨౦ 
కృష్ణా ంత్ సా యుకోవివవ్స్తాంనో యతో శ్రే సంభ వతి, 

"ష్టంరకన్య లో దృషాం తే న -చన సరషసామ్యం స్యాత్, ౨౮౬, 

_తత్సమనీభికయా ద్భప్టైాంతవృణయనం కృతం కింతు, శా న్తవ 
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దర్నితస్న హీ ఫలమా త మిహాోవదిళ్్శ లే తస, ౨౪౭. తదిదం వయో వ ww ఫీ తి Ww 
జనం సాద్య దాత నో నిర్యి శెషతారూపం, అత చ వివతుతం యత్మా ( డా Ww 
రూవ్వుం తేదిద మాదృళం భవతి. ౨౪౮. జలగతమిహ సూర్యాది 
న నూ = + తీ వ్రత బింబం యచ్చ దృశ్య తే తేదిదం, వర్షత ఇహ జలవృద్దా తర్ధాన 
హ్రసతి కిం చ జలచలనే. ౨౮౯. చలతి చ జల ఖేబే కొల భిద్బాత వలి 
చై త చేనమిహ భవతి, జలధర్హినువీథాయి హూ న త థాత్వం భ వతి 

స్య సూర్యస్య. ౨౫౦. ఏవం బహ వికృతం వరమారత వక్రరూవ 
( జి టై 

వీ సపహా, దేహాద్యు పాధి యో గాద్భజత ఇవో పాధిధర్మవృద్ధ్యాదీ౯. 
౫౧. చాక్హాంతికదృష్టాంతోభయ యోగేవం యథో_క్రథన్షోణ, 

చి 

సారూ ప్యాద్దృప్రాంతస్పమంజసోయం తథా చ న విరోధః. ౨౫౨. 

సరి 
5 

సూ, దర్శనాచ్చ. ౨౧, 

; వర్త పురశ్చ కృణతి శ్రుతి పరస్య ప్రవేశ మభిధ కే, ది(వద 
జ © ద 0 | ర భ _చలేుప్పదాని చ వవూషి సృష్ట్వాత్తా. ౨౫౩. 

వూర్యం హా చతురాదేః పమీ క్వేనావిశత్సతా నీకి క్కుళరన్యాఒనే 
= న ఇల పు ం న్ చ హు నేతి వ, పెళ మ త్ర చ పరం వదర్శయతి. ౨౫ రో, తీస్తాద్య్వు క్రన్నోయం 

యోసా జలనూర్య కాడిద్భష్టాంతేః, బ్రహ్మ నచోభయలీంగం నావ్ 

చ సవిపలింగమితి సెద్ధమ. ౨౫౫. ఇహ కొల్పయంతి శేచిద్దQ ఆధి 
కరణ హి తత్త చ ప్రథమం, కిం వా వ్రైప్తనిశేషం సవిశెపం బ్రహ 
కం భ వెడితి హీ. ౨౫౬. ఫూర్వస్తాదధికర ణాత్చ /త్య స్త్వమితప్కృపంచతా 

వా తదుభయలవేణమితి ళంకాయాం ద్యితీయమధికరణం, ప్రసా 

సర్వ భాష్య నర్భక మధికరణాంతేరమి దం హ్యూనారబ్ధమ్. ౨౫౮. యద్యథి 

కరణమిదం సార్టిద నేక లింగ త్యనిరసనార్థం హూ, తల్కెల ఫూ ర్వేవైవ ఫా 

న స్థానతఇత్య నేన సరిభూతమ్. ౨౫౯. ఉ_త్తరనుధికరణమిదం ప్రకాశ 

వచ్చితి విఫలమేన స్యాత్ , నల్లతణమేవేదం న బోధలతుణమిదం 
z= a గ రై ర్ం దా మున భ పెద్భ /హ్మా ౨౬౦. ప్రతి క ంకితుం న శ ర విక్టనఘ శ లెర్విరో 

నా — నష్ట Ung వ రి వస న ౪౬౦. ధన అపగత వై తన్యం ల YE కథం i ఎ చెతనస్యాస్టి, 2 © 

జీవస్య శుతివచనై స్తదా భావన చోవది కత, నాష్యత్ర, బోధ 
లవణ మేవ నసల్లతుణం తటే దితి. ౨౬౨. వక్తుం ళక్యమిహ స్వాద స్తీ 
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త్యాదశ్రు, తర్విరో ఛేన, తదుభయలవ.ణమేవ బ్రహ్లేత్యపి నేహ 
శంకితుం కకష్టిమ్. ౨౬ 3 తనై సిక అంగ తాయాః।ః ఫూరో్య కాయా 
నిరోధ ఏవ స్యాత్, సత్తావ్యావృ ల్తేన చ బోభేన తశ్రైవ స త్రయో 
వతమ్ ౨౬౮ తత్స )తిజానానస్య హ్రీం వూర్య ప్రతపిద్ధసప్రవంచత్వం, 

పునగవి తన్వ స్యాదిత్వనమంజస మేవ తదిదనముఖిలం స్యాత్. ౨౬౫, 
శుతివచనళ తనా వ్యేకస్వా నెకరూవతా భవత్కి యది బోధ వన 
కాబోధస్స కేవ న హీ త యో ర్పేదః, ౨౬౬. భవతు తదా సల్ల త్ణ వాలీ 

రన లగ 3 
3 

ఎ 

౬ 

జ జ J క్, 5 ది Se = గ్ జ్ఞ 
వ్రదివికల్పనా నిరాలం హెః, నీ ఆాన్య నాభన్నూ త్రాణ కాధికరణ 

లలి ౯7|| 9 వో, | 9 ల సో అ న. ౨౬౭౦. అవి చాన ఏం శ్ర్కుతిషు వా విపృలెపన్నాసు నిది 

నె కే త్ర వ | 0 కన దే ౧ వే 0 గా సిక్, బ్రహాణే తత్ర గృహా త గతిరిత రాసామనశే పమిహా వా చ్యా. 
2 కర రా జో : — 

గా ౨౬౮, తత్పరత యార్థవంతి (వ, 5 "ళ్ వ చ్చైవమాదిమా్రాణ్, వ్రహ 
కచిదెవమాహాుస్సాకారవరా భ వంతి యాశ్ళు 9తయః. ౨౬గా, మువీ 

లయముఖైన తా అపి భవంత్యనాకారతత్పరా ఇతి పొ తదవీచన 
సమిా-చీనం యాః వరవిద్వా వవంచితాళు) ఏతయః. ౨౭౦. యుకా కి నల శ 0 
హ్యృస్యత్యాద్యాః పృవిలయఫలకా భవంతి తౌ వవ, యసా త్తచేత ల శ్ లో wr చార్లీ ఆలి 

దిత్యయముపసంవోరో త్ర నిరశేషవరః. ౨౭౧. యే చ శ్రతేః 
యాసు దృళ్వంలి, చ్యాందోగ్యో హీ మనో 

ఏలయా న్థాః, ౨౭౦, సృక్కతుమిత్యే లేన 

యత యేషాం సంబం భే శు? తె పన 
బలో “ష్ జ లో తదు పాసనార్థక ల పృతీయమానే 

సంచ ప్రృవిలయపర తా కథం హా 

oh pi 

మయఇత్యాద్యా స్తే కథం 

పా్య్వాపాసనాతత్స్ప రణ విధి 

యథో_క్రగుణకదంబస్న. 3 

న లత ణావృ త్వా, తస్యాప్ చ 

క్ 
(WU 

నెవ్క 
రయి 

౨౭ 

వ 
లీ 

యుకా స్వాత్. ౨౭౪. యచ్చపడిష్ట మేతద్వినిగమ కారణమరూవ 
వదిశీహృ తచ్చేదమనవకాళం సర్వస్య వ్రృవిలయార్థక ల్యే స్యాత్. 

Oo 

22 ఫలము పాననాగాం భిన్నం భిన్నం వ్రతీయ శాస్త్ర, దురిత 
: తాళ చెత (ర చిత్క మాను కః, . పైక స పాళా చలనం. క్వచిత్మ్రమాన్ను శః ౨౭౬ 

తస్తాత్చృథ గర్థక ఆ శ్ర యోపాస్యప్ర థానవాక్యానాం, ననేక 
వాకస్టతా కిల యథైవ చాంగ వ్ర థాన వాక్యానామ్. ౨౭౭, భవతి 
నియోగనై ఫ్ర క్యాత్పర మావూర్వస్వ తద్వ దె వెవా, మ్రవిలయవిషయక 
వకో నిరాూగ ఆక్యావబోధ కామన్య, ౨౭౮, అవిలావీళే వ్రవంచే 
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వథనువి న ద్రిహతత్న్గబోధస్సా Sr యాగోనుఘ్రైత వ్యో భవతి 
య థా స్వర్షలొక క౯"మన్వ ౨౭౯. ఏవం వవంచవిల యో విమోవ్ష 
మన్య భవతి సంపౌాద్యకి తమన్ యథా ఘటతత్వం బుభుత్చ్పునాడా 
విలాష్య తే వ హూ తమః, 1. ౨౮౦. ఏవం మ్రవంచవిలయ కక్ష రవ్వా బ్రహ్మా 
తత్వవివివషు ణా, అల్రైదం 2575? వృవంచవిల'యో హి కింవిధోయ 
మితి. ౨౮౫౧. యవ పావక సంవరా విద 

విలయ ఇవ చేదయనుపి విలయి ్ 
వ. స్పఖలు న భక హం పురుషమాత్రే,ణ, యది ము శ్రే 

వవ వింయశళ్ళు)త_స్ల సదెదానీమ్. ౨౮౩. వ ర్త చదృవ ₹ నేత్ర 
జగత్పృఫ వ్యాన శూన్య న స్యా త, యది చావిద్యాధర్ధ స్తః 

a య 

లోయం విద్య యా విలావ్యలృత, an తత వత చేవ న్ లబ్ధం ల 
జానలత్సో ణం బవపా, ఆవిదన్న్షక ప వంచ వ తా, వు విదిత; ద్ఞనలకు Bp వాలి (ర ఫ్రఖావ్టినె వాంవ్య మిత. ౨౮౫, ఆచది తే 1 టా తస్పి 3 “పదా సు మొన జాయతే ఆస్య్య, 

షు. 

వ్ర 
వ్రృవిలీయతే తయా చావిడ్యాథ్య సః హూ సకల వవాయమ్. ౨౮ వ ఇ. 

వ వ. వవ కిల న వైపరేత్వె పొ జాయతె విద్యా, రజ్జువదన్శ 

Sl 
స్యాత్. అణ పు పృథమేకి హా సేవ్ప మంచు వూవ్రతివవాన 

వృవిలాపిలె జగదక్షిష్మస్య నియాగ; కుతో స్య మూత వా, S౯0, 
జ్ దిగ తీయప మే వ్యాన యోజ్య బ్ర వ్యారూవ వవ స్యాత్, జీవతం 
య. మెవతి బోధి సే త్రన్నీ కొ ౨౯౧. ఇవా చ నియోజ్యా 
భావాన్ని యోగ నిజా న కస స్వ దవత స డ్ ప్రా నొ చా శ్నజ్లా స్ సఖ 

జ 
వ చ భవతి హి తత్స రాస విజానమ్,. ౨౮ ౭. తేనావిదాఎరోవిత 

ఆఅ i p 
si వ్రవిలయళ్ళ భవతి యథా, భవతి తక్షా విహోవ్ బ్రహణ్యా 
వేదితే స్వయం విద్యా. ౨౮౮. నాది నియోగళ తెన చ విద్యానా 

వఏతె భవే త్త రసికా అవి చ ప్రవంచవతే. జీవః కిం బహవత వవ 
న fh 

™ ep 

90 

ముఖీకృతి ప్ర థానాస్సు రః ౨9౯౨, యక్ బాకిర్నా యస్సృ" లః “న 
సనో వై ని యోగనివ్యతయా, జవస్య డడ న౧రాజ్యు బ్ర ర హోత ఏ తం తద 

< 

స్కమాణం స్యాత్. ౨౯౨. క వ A PE స్ట హా మా 

పర తా యదోపవ శే రత, శ్ఫ)తవహానిర ) కార్భప్రకల్బనా చాత్ర 

వ చా? దుర్ని వారైవ. ౨౯౮. మోతు స్యానిక్యత్వం హ్యుదృష్ట్రఫ లతావి కర్త 



1880 భాష్యూర్థరత్నవమాలాయాం 

ర్యా ఉహూ గ వస 0) గ ఫలనత్నా $క్ = తస్తాద్బ్భ /హాపరాణి హ్యావగతినిష్థూని సక లవా కార్టని, 

౨౯, తస్తాచైైకని యాగ పృతితితశై. ఎక వాక్య తెల్యేతత్ , అనుచిత మే 

తత్న్సకలం యది చాభ్యువగ మ్య తే నిరెరాగోయమ్. ౨౯౬. బ్రహవనే 

హ్యపి వా కృేష్వనీద్ధ మేవ హీ తదా త దేకత్వం, సని సెపనిర్వి చేప 
పాదనతత్ప రేష్కు తేషు సాత్. ౨౯౭. శళ్దాంతంరైః ప్రమా! 
యోగ ఖే దేవగమ్యునూ నేపి సర్వశ్రావీ పహ్యూవోనియోగ ఇతి నై 
క . 2 . ప్ శేనవ రాద కోక్ళమా శృయితేుమ. ౯౮ నర్తన డవా కృపం రాజ 

త_స్తదెకత్వం, నాం పృ థానయా బాష్టిక సర్ది సృర్హలొక కామస్య. 

౨౯౯, ఆధి కౌ రాళ్సర మావూరి పకౌనిత్త కోక వాక్యతా యు క్యు న 

తత్ర సగుణనిర్థుణ వా కముషకత(సాధఢ కోంత స్తీ, 3౩౦౦. ఖారూవ 

త్వాదిగుణా న హీ పృవిలయెోోోవకారిళో దృష్టా, నావీ ప్రవంచ ట్ ప్ (స 
విలయో ఫారూవత్వ్యాది సహాచరో దృష్టః. 30౧. యస్తాత్సరస్పరం తై 

దృశ్యం లే క్ల విరుద్ధ రూవతయా, ముక పభ్యుద యార్థిన పహ భవంతి 

వి ద్యాధి కారిణి ఖనా 8.3 ౦౨. వాం గాంగిత్వం వా మిథో విరుద్ధ" 

విద్య యోర్భవతి, కృళత్చ్న పృవంచవిలయ_స్పదేక బేళాద్య వేతణం చా 

౨3౦3. న హ్యాకన్మె౯ ధరిత తచ్చ సమా వేశయితుమశక్యం హొ, 

సాకృతివా క్యానామిహ నభ న త్యా కారవిలయన ద్యారా. ౨౦౦౪. నిస్టుణ 

వాశ్వ్వైక త్వం తేసాద సృత్స /పంచితేం యు_క్షమ్స్ 

అద్య బవ ల జగ న్నా న్ సూ, వ్రశృతై తావత్త్వం క్ ప్రతి విధతి తతొ 

బ్రవతి చ భూయః. ౨౨ 

నో న్ా ర జ స్ . త్ఫేర్చిర్టి న చవ చిన్నాత మ్. 3 ౦౫ సకల 
జ Mm న va జ గ్ o> గ అగు అలో 1 గ నా డల ము, థావథి సద్రూపం తేదితి వ ఫ్రీ సవదె, మూ_ర్తవమమూర్తం జాలీ 

దే రూవే a వాగే లా ~ అ కక బ్రహాణొ వినిద్దిశ్య. ౦౬. వంచనువోభూతానీ ద్వైరా 

స 

ఇదు ల 

చం ర న ఇ Caf a అ అల కరస టప ఎస వైన చ విభజ్య తత్త ర్ట; తస్యా మూూర్తరసస్వ వా వుకుపస్య 

చ యాని సకలరూపాణి. 309౭. తాని మవోరజనాదిన్టు ప్యెత నై స్థన 
= 

వర్ష యి త్వాం ల, వాక్యం తద తే వఠితం హ్యథాతఆటెళ ఏవమాది 

కీల, ౨౦౮. తత్ర చ వాశ్వే నెతీ త్యేతడ్వాక్వం దిషబారముపదిష్టం, 

న పాస్టిల్ సాదెత్యవ్ వాక్యం తక్రావలభ్య లె కించ. ౩౦౯. నెత్యన్య 

త్పరమ స్త్రీ త్య్వోవం వాక్యాని తత్ర, దృశ్యం లె, అత్ర (పతిమేధ్యం కిల 



తృతియాథ్యా యే ద్వితియ పాదః. 1881 

విశషతో నోవలభ్యలే కమపి. 3౧౦. అత్ర చ నజ్ శబ్టోసావితి శబ్ద 
a ం బగ 5 శ a < ou వి పరస్పాయమిలిళ్ బ్బ సన్ని హితకృత్చ్స్నవ సువ, దర్శ నార్థః వ్రతీయతె 

పకర ఏ రాద పద (యమ వలి స లోక. ౨౧౧. సృకరణసామర్థ్యాదిహ రావపదషయముత్త భవతి నన్ని 

మాతంర, తనె సవ స్రవవంచ బహాణ వతద్ద్యయం యదుపషవిపషుమ్ _. ౧౨. 
లా కమ చ య లలో (1 

తత చ సందెహొూ కిం వతిపే.ధతి రూపజరూవవదు ళం, కిం వా 
ల లీ పై 

రూపం యదిదం కిం వాస్ఫెతచ్చ రూపవవ్చ “హా. 3౩౧౮ తల చ 

రూపం రూపవదుభయం వలతిషిద 
ఆ “థల 

జి. వ సాయి (al మ ఇ ణక చ్ a న్ పల్నాటి దయ యో గాదథ వా బి హావ రూవవద దిదను, 3౧6. తేద 
Wa 

pS 

స ల యూ ట్ రీ 

సాతితం కం చాసం భఖ"వ్యమానన ద్భావం, తేన వృతిషెథార్జ్హం వ్రులమె, 

థార్జా న హీ పృవంచోసౌ. 3౧౫. వృత్యతగోచరత్యావ ఇ వసస 
రార ఇవా భవతి ఏవం పొచే ౬ ౩ వతివేథధో నోఛయన్వు దరార్థ్య ఇవా భవతి, వాసు బ్రూమః ప్రతిషేథొ నొ భయిన్వ 

పా ప టే ఇ I a సనఫమువి మ యశాసృపర మార్ళన్చా స్టెత్చేఖలు వతిషిధ్వలె న సర్యమవి. వ౧౭, 

సర్వస్వ సృతిషే భే భ ఐదసాొ శీరాన్య వాదవవ తదా రజ్వాదా 

సర్బాద్యాః వ్రతిషిధ్యం తెవశిష్య మా కేసి కా 3౧౮ కృత్చ్న వళ మె. 

కీల కోన్యస్తత్రా,వశిమ్యలే భావ్క అన్యస్యానవశే పే, కృత్స్న స్ర్యైవాస్య 
షస తాపాపార. 3 వ తివేదురవం వ తముధః నర తావు ౧౯. ( ప. అధిక కథమి 

wa జల్ ఇగ ఇ ఇషుం గ 9 ఇచ “in ద ల్ సపద్యత, ద్రవ్య ప్ర తిపేధో వాకథమవీ నై పెహా శొక్టతే వదక్తుమ్ 
3౨౦. యనొవకమవాన్న బహ ప తిపాదనం వ తిజాతెంకించాసనే లీ a త థా 

స్త్వ హీ దుర్నివారః స్యాత్. 3౨౨. వాజ్ఞనసాతీతత్వం యచ్చో_క్టం 
IG: , ' నం లాను 

బ్రహాణ స్ప దెతదవి, నాభా వాభిస్రాయం కింతు వ్రతిపాదనప, కారోఒ 
యమ్. 3౨౩. తద్వాజ్బననాఎతం సర్వేషాం పృత్య గాత భూ తనుప్కి 
నిత్యం శుద్ధం బుద్ధం బృహ్రాతన్ని తను క్రరూవమితి.3౨ర, వ్రళతపాద 

యంతి స్వ "సేదాంతా।; క థమభావళ ౦ 'కాస్య, తస్తాద్భ్బ హణ ఏకత్స) 

తివేధతి రూపమేవ న బ్రహ. 3౨౫. వతి పే, థావధిభూతం యత 
గ అ టో సలం టో బాం హై ఇ ఏతద్బ్రహ పరిశినక్టి తెతేః, సృకృతం యచ్చ తావన్గూర్వామూ రైక 

లతుణం రూవమ్. 3౨౬. తచ్చ వ్రృతిమేధతి రిల నఖ్మబ్టోయం న 



1882 భాప్యార్థరత్నమాలాయాం 

రూపవద్భ హ్హ, రావం తదిదం వక్యతేం పూర్వగ్యంథే ప్ర ప పంచిళం 

వైతత్ . 3౨౭. అధిదై దై వతమఛ్యాత్తం తదధీనం పోసనామయం తవ 

రం  రూపవుమూ _రృరసాత్త కమకి లింగాత తృవ్వుపా శ్ర యం య 

3౨౮. పర్తి తనుత్ర ముహారజనాద్భ్యుసమా ఖీర్యక్య తి వా కైన, తే 

వనీయ తే ఖల్విత సై నేహా నషి వతి త్యవమ్. తే౨౯ , ఆవ గమ్యుతే 

యతో త్ర హా రూవవి స మణతయైవ తద్భ్నహ, పుజ్ఞ్యూ క్ల నిధ్దిష్టం 

రూవే తె తు ప్రథానభావేన. 330 రూవవతోే వజ్జాసాయామే 

వర దర్ క్శితం వ్ కష్టం, కల్చితరూవవ, త్య్వాఖ్యాసెన బ్రవ్శాణస్పరూ 

మిపొ, 36౧. నిల్టియత్ తదాప్పదవఖులం నెలిహి నిషిధ్వ తే తస్తాత్, 

వాలారుభ ణక కాదిథర కార్వన్వ చాన్ఫతి త్వన. క్ర యు కః 

శేధోయం న బృ హాల వ్రహ భ వేదసౌ యు రక, తస్య కడం వా 

కోచేక్ళ 'వా యతస్సరకల్పనామూలమ్. 333. స్వయమేవ శాస్త్ర 

మేత ద్రూవద్భయమన్య దర్శయిత్వాదా, ప్ర తిశేధలీహకథమితి నై షా 

శంకే, భవతి యు క్రతమా. 356, ఊాపద్వయమివా శాస్త్రం చక 

పాద్సళ్నోన నై నెవ నిర్దికతి, చాబద్వయం ప్రసిద్ధం బ హణ కప్పితమిదం 
ల్ కి 

వరాన్భ్బుశ తి. ౩ వతిమెధ్య తాయ తథా శుద్ద బృ హూస్వరూ 

బోథభాయ, దాషపెతా పృతపేభ" మూర్తామూ కె నివేధతః  కృవుతః, 

[ 

ర్ 

Ww 
33౬, ఏకో హి భూతరాశిం వతి హేధతి వాసనాత తృకంత్యవరః అథ 

వావి నేతి స క్యహా వీస్సా హీ కిమపి నేతీతి. ౩3౭. పరిగణిత వత 
పేభేకిం వె వె. తెద్బ)హా కిముథ వాన్యదిత్క స్యా దేషో జిజ్జానా నీస్పాయనాం 

సకలవిషయ జాతస్య 53౮. సత్ చే ఛాచ్చానిషయః వృత్యగ్న) 

భాతి సా నివ రైత త న్యాత్క ల్పిత మెతత్ప్రతి పేధతి పరిశినష్టి తడద్బ్న్రహ. 
౩౩౯. అన్యత్పరమ శ్రీ నీత్ర బ్రెసతి భూయో యత _స్తదిహా సత్వం, 

న్వ్ నెలనేతీశ్వా దేళం కీల న్రునళ్చ నిర్వక్షి, 360. బృహ్హాణ వశ 
3 వితిరి_క్ట కం నేహా కించిద నేత్రి ఈ కార్లబోధ నాయ కా చేతిత్యు క్షు 

దేవ దర్శయతి. 356౧. అన్సదవి పృతిషిద్దం ,బ హవరం య_త్తజితద WP గా 
నతి న హీ హ్యేతస్తాదితి యద్యుప పదేశాంతరనిజే.థనార్థం "స్యాత్, 
కరు నూత తతో బ్రవీతీ క్యేతత్స్యాన్నా మ ధేయపర మేవ, అథ 

నామభేయమిపే టా చ్రివీతి సత్యమితి తత్సరం తతా సత్. వధ, 



అన్యత్స ్రకంచజాతాత్ళి తక పీద్గాద్యది భ చేత్ప్సరం బ 
శ ‘UU 

తచ్చ కుతో న హి గృవ్యాత  ఎత్యత ఏతస్య చో_త్తరం 
బ్రూతే. తదిదం బృవ్తోన్వుక్రం భవతి హి తత్స కరదృశ్వసాత్వవీచ. 

Le O03 ర్వ సో 

3 రట. తెనేం ద్రియుక్న గృవ్యా త్ర ఇ ల్యెతచ్చుుతిరిహ వ్రదర్శయతి, 

సాహి హి శతిః కొలై షా క చమ చేత్యాదిక' బ్రనీల్వెన క్ు. 3౮౭, 

అన్యావ ర ఘత్రలేవం స వషనేత్యాదికా వ్రదర్శయత్, కవయమవ రావి 

యదా పస్టవైప వతి బ్రతిరితి పృదర్శయ తి. ౩౮౮. ఆవు షయ 

మచింతోక్టియమితి స్మ తవ తశైవ దర్శయతి, 

సూ. అవి నంరాధనే వ ప్రత్యిహానునూనా' ల ౨లో, 

సంరాధనం హి భ een న తదన్వ 

యస్తాద్భు)తిస్త ఫల వైవమేవ దర్శయతః. 3౩౫౦, ప్రజివ, 

ఖాని వ్యరృణది) ర్యేవమత్ర, దర్శయత్, బహిరర్భమేవ స్వే వళ్యంతి 
న క శ్చదంత రా తనము. ౨౫౧. యో ధథవమూా౯ా మూమోరి స కి 

పళ్వతి నిరుద్ధచమేురితి, అువరావి శుద్దస త్త స్త నవత పత్యా ద్యాస దర్శ 

యల్యెవమ్. 3౫౨. సృతిరత్ర యం విన్నిద్రా ఇత్యాద్యా యోగిన 

_స్తమిత్యా దా షి వరమాత్త, వ 

బ్రూతే, ౨౫౩. నను సం రొధ్యస్న 

వత్, 

జల న జా ఇ ఆః రా సూ. ప్రకాశవచ్చా వై శేస్యం ప్రకాశళ్ళ కర్శణ్యభ్యాసాత్. ౨౫ 

లోకే వృకాళరూపా యే సవితృప్రృభృతయో పి వర్తంతే, 
5౫౮. తే ఖలు సని శేషా ద్రువ భాసంతే పరముపొధియా గన, వవం 

ధ్యానో పాధిషు కర్మ సు ఫిద్యతే ఇ హావ, సర మార్త”. 3౨౫౫. పరవ 

గ్ధతోయమాత్తా న భిద్యలె నాపి  సవిశేమః, 'భేదముపాధికృతోసా 

వై శేవల యాగ ధ్యా నాభీ గ మ్యతాం 

ంరాధక బతి భిన్నతమేతయోరితి 



18394 భాప్యార్గరత్న మాలాయాం 

1 వ అ ego మ గ నేనాస As స్వత_స్త్య భేదఇతి వర్షయం తే తే, 3౫౬. అభ్యా నేనాసకృదివ జీవ ప్రాజ్ఞ 
హై సర్య వదాం తాః, 

సూ. అతోనంలేన తథాజా లింగమ్. ౨౬. 

యేనావిద్యామాలో  ఛీదస్నకలోపి తేన జీవోసౌ. ౩౫౭ 
సకలమని ద్యా థ్వాంతం విద్యాదీచేన సన్ని రనై కవ, స్రాజ్లేనానం తేన హీ 
'రాత్తనా సోయమేకతాం యాతి. ౨౫౮, శ్రుతిలింగ మేవ మేవ హ్ 
యోహావై తదితి వర్ణ యత్య త్ర, 

సూ, ఉభయవ్యవచేళా త్త (హీకుండలవత్. ౨౩. 
. సమత వి శుద్ధయ అహ కిల మకాంతరం కిమపి దర్శయత్య శ్ర, 

డ౫ కషచిదిహా దె వెళ్వర యోసన్ట్యాతృ థ్యాతవ్య భావమాలంబ్య,వ్యప 
దిశ్వలే షా ఇద స్తత స్తు తంపళ్ళ్య తెతి వా వన, 5౬౦. వస్టిపది 

కోతే కషచిత్కి_ ల వరాత్పరం పురుష మెవమా ద్వ్యేన, వా న్వేన గంతృ 
గంతవ్య తేేనావి చ తయోరసా భేద, ౩౨౬౧. వవం నియంతృనియ 
మనకర్శ లె్యనాపి భేద ఉపదిస్థఃి, యస్ఫర్వాజత్యా దై ర్వాత! కచి 

అద్య ద వ వి, న 5 న్ అలు ఖు ల వ దిహూ తయో ఛభేదోవి,3 ౬౨ తత్త్వ మనీ బ్రవసత్యాచ్యైర్వావై; స్తే 
తరైకపీిచ వవత ఆళ్యాంత ర్యామ్యుమృుత ప్రతి చ్రథిత పెద వా క్యెళ్ళ. 
3౬౩. అత ఉభ యవ్యపదేశాదహీకుండలవద వెదిదం తత్యమ్, 

P\ 

en 

నూ. వ్రకాశా శ్ర యవద్వా లేజస్త్వాత్, ౨౮, 
అభవాత్ర యః వ్ర కాళ నృవితురో్శోసౌ తీదా శ్ర యస్సవిశా, 

3౬౮. ఆతజ_స్వేషనాభిన్నా ఇదవ్యువదెశిన- త థేవోవీ, 

సూ, వపూర్వవద్వా, వాడా 

పూర్వవ్ర, కాళవచ్చావై శేవ్యమితి ప్రదర్శితం యత్స్యాళ్. 
3౬౫. భవతి తచేవ హొ తత్యం యేనావిద్యాకృతో హా బంధోయం, 
బ్రవోత్మ విద్యయా కిల బంథాపాయేత్ర భవతి మోడ్" హి. ౩౬౬, 
అహాకు:డ లవద్బంధః పరస్య సంస్థానభూతవవ యద్కి కిం వానపహ్ 
వ్రకాళా్ళ యవద్య ద్యెక దేశభూ తస్సా ర్ట 3౬౭. భవతి తదా పర 
మార్గ బంధ_స్తస్య చ తర స్కృతిర్న భవేత్, ఏవం చదై షయర్థ్యం 

దుర్వారం భవతి మోవమకా స్తస్య. 3౬౮. భేదాభేదా తుల్యవదిహ 



తృతీయాథ్యాయే ద్వితీయ పాదః, 1358ల 

శా అక్ష ది FN ఆర్య జ గక రా | న న్యసదిళో తి కింత్వ భేదమిహ, పృతిపాద్యో తన శ్రుతిళమో నిర్దీళ తి 

త త్త్వమస్యాద్యా. 3౬౯. భిదం త్యనుపదత తత్త వ్ర, కళ వ చ్చేతి 

30. 

వథాత ఆడే? ఏనమాఇద్య్యావి. 3౩౭20 

గతరి కమఖలమెవ యతః, తద్బ్చ్రహా' 

౨౭౧. తస్తాత్చ ) కాళ 
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ధకా హి దృశ్వంతి, ఆత్తాస నేతురితి హి శతి పరస్యాస్య నేతుతాం 

బ్రూలే. ౨౭౮, మృద్దా రది ప్రచయే జలగతివిచ్చేదసాధ నె సోయం, 

రూఢో హీ సెతుకబ్దః వ్రయుక్రి ఆత నియతో భ వెదేషః 2౭2౫, 

లౌకిక నేతోరివ కిల గమయతి వ_స్ట్వంత రా స్త్ తామస్య, ఉన్నానవ్యవ 

శోవ్యుత్ర తథా దృశ్యతే తదేతదితి. ౩౭౬ బ్రహ చతుప్పాదష్టాళ్ 
ఫంచహాడళకలం చ తత్రో_కృం, కార్తాపణావిలో శే యదున్నితంస్యాత్త్ 

తోన్యద గీతి. ౩౭౭. భవతి ప్రనీద్ధమతళహ ఛవితవ్యమితి వ్రతీయతే 

స్యెన, సోమ్యుతదా సంపన్నో భవతీత్యాద్యెషం నిగమవాక్యేసు.3 ౭౮. 

సంబంభవ్యవ దేశ వ్యయము క్రార్ధస్య బోధకో భవతి, సంబంధః కిల లో శే 

భవతి మితానాం మితేన యత వవం. 3౭౯. సోయం సుప్తా దృష్ట స్స 

సాత్చరమ స్తీ కించిదితి భాతి, వ్యపదిళ్య తే వరాత్తా భిన్న ల్వేనైవ సోంత 

రాదిత్యే. 3౮౦. వవం సచాంతర మణి సావధికం చెళ్ళరత్యమువరిష్ట్రం, 

భవతి తయోరిహ తస్తాత్పరమన్యద్చ్రహూణో స్తీ కించిదితి. 3౮౧. ఇత్యే 

తామాశంకాం నిరసీతు మేతత్స దర్శితం సూత్రమ్, 

సూ. సామాన్యాత్తు. ౨౨. 

ఆత తు ళ బైన హా ఖలార మే పోయం నిరస్య లే సక లః, 3౨౮౨. 
“aD డడ వ్ సంభవతి, న హషన్షస్వాా వలే 

oc} పరస్థాదన్య_త్తతరం కడాపి సం 0 ఫ్రె స్ట ఫీ స్స న బహా 
సాటి 

174 



1586 ౨. శ్నమాలాయాం 

Fa) కింశుదవి ౧౮౩. సర్వస్య జనిమతః కిల జగతో 
నిరావణం హొ తస్యానన్యత్యం చ్ వ్రదర్శితం 

భవతి. 3౮౮.న వ తిరి క్షం చన జంతత్వమ శ్ర, సంభ వత్త, 

దున రథారి: కేం హి సద్బహా . 3౨౮౫. యినా 
7 — 

జా నేన సర్గకిజ్ఞానం, దర్శితమిహ లేన కథం 
రహ Ta స్యాత్ . 3౮౬ సె త్వాదిన్యపదేళాశ్సాా 

దన్న త్తత్యమితి తు యచొ్ప_క్షం, తవయు_ క్రమేవ యస్తాచ్భు?8 తిరేషా 

వ క్షి నేతురారేతి, ౩౮౭ న తతణురను స్తీతి శ్రుత్యా సేవ ష్టమే 
వా త్ర, నేశాన్థపవ్య వేకావన్యా స్తీక్య ప్రతీ త కరః న. ౨౮౮. రం వ్. 

చాక్వితియ శ్రుతిభాధథోయం యతో న హీ న్యాయః, లౌ కిక సెతునిదర్శ 

నమాలేో రణాన్యా్యా గు న్నీ శా యదోవ్యేత. రాగా, తద్ద ప్రాం లే తన తడా 

మృద్దారుమయత్యమున్య కల్పే కత, నైతన్న్యాయ్యం యస్థాద జత్వముపది 
శతి శాస్త్ర మేతేస్ట. ౩౯౦. ఇహ సెతుశోబ్ద ఆత్మని తత్చామాన్నాత్త గ 

యుక్త సి యు కం; జగత వదనా నిథారకత్యమిహ నేతుసా 

మాన్యం. 3౯౧. నేతుం తీ శే (శత చ తరతిర్నాతికృ కృ వమూర్థక్ భవతి, 

ఆత్త యతో విభుస్సా క్టత్క_౦తే యనిన త్ర తిరసో.. 3౯౨. 

పాక Se దృష్టోయం వ్యాక రణం తిర ఏవమాడాొ హి, 

సూ, బుద్యర్థః పాదవళత్. ౩౨. 

ఉన్నానవ్వవ వదేళాదవి నాన్నా ఫి సీత్యక ల్పనా యుకా. 3౯౩. స 
భవతి కిల బుద్ధ్యర్థః సా అసస పాన వైన నాన్యా స్వాత్, బ బ్రహూణ్యవరి 
చ్చిన్నె స్థాయీ తుం బుద్ధిరియనుకో శే కతి ౩౯౪౮. బ్రహ చతుష్పొత్షోడ 
శక లమిత్ఫున్హానక ల్పనాత్ర కృత్యా, పాదవది ల్యేతత్కొ.ల నిదర్శనం స్యా 

ద్యథోపదిప్టా రే. 3౯7 బ్రహ్మ ప్రతిక యోరిహ నునఆ కాళ స్వరూప 
యోర్డి యథా, వాగాదయళ్ళ్చ పాదాళ్చత్యార సె నెచ మనస ఉస 

దిష్టాః, "re ఆకాశ స్యాగ్నా పదయ ఆథ్యానాయైవ లె హీనిర్ణి షై 
తద్యదివాకి స్యాదియ మథ వావ్యన్యార్థకం వ పా పాపపడం, 3౯౭, కాళ్తా 

పణ యశ్లా వా వాదవిఖాగ స్తు కల్ప వ్ లో శే, వర్టవహోర ప్రాచుక్యం 

న భవతి కార్థాప చేన సక లేన, 3౯౮. తర్తాత్మ_/ యాదిని గ్థ్యై పొదవి 

భాగో యథా తథేవావి, 

లి 

శ్ర 
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సూ, స్టానవిశౌపాత్స్రకాశాధివత్త్, వలో, 
సంబంధ క్యస దేశా జ్యే దవ్యబ బేశతర్శనాచ్చ తథా. ౩3౯౯, వర 

మన్య _క్తత(ం సా వ్రదితి యచో్చో క క్ష నిరస్వ తే తదిదం, న్యపదేశావే ఐతే హా స్థానవి స సావుంబనా భవతః, రో౦౦ బుద్దా స్రద్యూపాధి యో గాదు దూతం యది" మనవి జ్ఞానం, బుద్ద్యువ మె హీ కస్యోదకమూ యస్పహిా స లేణ సంబంధః. రోం౧. సోయవు వాధ్యాయత్తో భాకో న హూ పరి మతత్వసా వేమ భదవ్యపదేశ్లోః శి వ్య సాధి భేద ప్రయుక్త ఏవాస్య. రో౦౨. న హీ న స్తుఖదమూలో యా ప్ర కౌశాదిషాపలబ్ధోయం, లోకే యథా వ కౌతా కాళ భృ తాన పాధియోగేన లంక సంబం ధవ్యవదేశో భేరవ్యపచేళవవమేచా త్ర 

సూ. ఉవపపక్తేశ్చ 3౫, 
ఇహ వైతాదృళ నవ హీ సంబంధ్లో యుజ్య త న చాన్యవిధః, రంరో, స్వమవీతో ఛవశతీతి స్యరావన సం బంధ మామనం త్యేనం, తచ్చ 

సరూ పమన్య తన పాయీతి కం దిన i9 ఏ ప్పధితం. ర౨౫. _.తస్మాద్యదు rr నీర నాథికృతం స్యయావమా గంతుకం భే వెద iE, తస్య తిర నాచే హా సమ 
Ca) వీతెఎతీవా యు క మువదిషం. రాకు ఫేన ప పదే ఆ పాధ్ధిప ఎతోనాసా 9 ట్ర సా ల 

[a గ ఆశీ వ 
. 

సత్వానిన్యపదే శాక _బాతూనున్మ భ్య సక మారీ యం, రో౦౮ా, 
షా a? వే 

టో ఆల న్న : Ur ట్రై 

చూక్యంత" రణ సంవ వ్రత్యువ వసంహం తి ప్పి నేన గరా ఆ ణృఆ ఆ న్య 
భ్ మెథాదన్యన్నా నీతి “గమ్య త తస్తూక్ర్. ర౦౯, యస్థాదహ మె వాధస్తా 

లాం 
— Te వ ర 1 > FT Wawadn 

డ్రా రే వెత్రి చెద సా కేన, తా, 3 నేహా నానేశా ఏచెన్టి లేరే రనన్వు 
Pre హా \n 

a చల టన జ ట్ ు త్తే , న ary 
అం బక స్ట ౧౧౫ బబ్లూ MYL SO 0 56 గన్న చల శతం 

ననత్రి 
Cra 

ఆ 
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చేశా యది ముఖ్యాస్సు ఏ స్తదావరిచ్చేద!. ౮౧౨. ఆత్మన వతస్య స్వాల్సే 

తాద్యా నవమాత్త కా హీ యతః అన్య ప్రతివే. ఢవీ హ్యృసతి పరిచే 

దవవ తస్య స్యాత్ . రో౧౩. ఆయానుశోబ్దతః కిల సర్వగ తత్వం వి 

యతే తస్య ఆయామళబ్ద ఇవా కిల సర్వవ్యావిస్వరూవవచనస్సా వెట్ 

రంక. యావాన్వేతిశ్తుతరివా తశ్హైవ చాకాళవదితి చాన్యాపి, 

జ్వాయాళ౯ దివ వ్రత్వవ 5 శుతిరప్యాయామమన్య దర్శయతి. ౮౧౫ 

నిత్యస్పగ్వగ తభ్బ్బాణు రితి స్మృృతివవ్ తమస్వ దర్శయతి, 

సూ. భలవుత ఉపవత్తిః 5౮. 

అస = Aan Dd అ నే శ వ బక యట్టి జీ య్ 
వూరోష్షపదర్శితస్య హా 'రాత్మనొ భార్టినపు రిశియెయం రో౧౬, 

ఈశేశితవ్య భా వావస్థా తస్యాం నిరూప్య తే తదిదం, ఇష్టానిష్టవ్యామి 

శ్రోలతుణం కర్క్తఫలమిదం తవిథం రో౧౭. సంసార గోచరం తజ్జంతుషు 

సర్వేషు సుప్రసిద్ధం హీ, తల్కే_ర ణః కివిరాశాల్నా సదితి నండేహానిర 

సనార్థమివా. రోం౧౮. వూరోషపదర్శితస్య ప్ం వరాత్యనో నిర్వి శేష భావేన, 

ఫలదాతృత్వం కథ మితి శంరకాయా నిరసనార్థమవి కించ. ర౧౯. ఫల 

దాతృత్వం కవ ణవఏ వేత్యా మెవమఖి లమున్తూల్య; లక్యూర్సదోధసాధథన 

వా చ్యార్టసత త్వన్న్ల రహార్భం చ. ర౨౦. సర్వం హా సంగనుయితుం ఫల 
తిథి క్ థి ౧ 

మత ఇ త్యాచిసూ తవమూనబ్లం, అసాత్సరాత నః కిల భవతి ఫలం తిదల 
( Wy థ్ తం శి 

యు కమా శ యితుం. ర౨౧. యసాదసౌ వరాతా స రార్వధ్యమ. నస్తజెవ 
ఆ 7 Uy ఆ - రూ 

సర్వడ్డ 9 సహి చెిళకాలఫేదాఖిజ్ల స్స ఎవానిదిచి త మారచయక్, ర౨౨, 
జ్ కా ంలలటా లి 

క రానురూపఫలమిహ దాతుం తస్తాత్ప్సవవ శక్నొతి కర, వినాశి శ్ ణి 
తి డా 

కం జనయతి కాలాంత₹రే ఫలం తదితి. ౪౨౩, ఇ్రదమనువపన్న మేవ హీ 

నాభావాద్భాననంభ వో యేన నను క రహ వినళ్వతృలమసురూపం 

హీ కించిదుత్స్పాద్యు. ర౨౮. నశ్వతి కాలాంతరితం తచ్చ ఫలంభోతయ్య ల 

హీ భో శ్లేతి, ఇ్రదమపి న యు క్షమేవ హి యతః ఫలత్వం చ చాస్య 

సంభవతి ర౨౫ లోకే యథా సుఖం వా ధుఃఖం వా యధువభు 

జలే పుంసా, తదిదం హి కర్మణః ఫలమితి చ తదా వర్ణయంతి న హి 

పూరు. రం౬. యది కర్మజూద ఫూ ర్వాత్భలమ.త్పత్స స్ట్త్ ఇతీహ 

క ల్చే్యేత, తదపి న యుక్తం యత ఇదమచేతనం కాష్ట్టలోస్ట్రసమ మేవ, 

'ర౨౭ త చ్చేతనాప్రవ_ర్పితమ చేతనం కథమిహ ప్రవర్తెత, వహ చాస్తూ 
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SA ప్రమాణముపలభ్థ్య తే న కించిదపి 6౨౮. అగ్థాపక్తిర్యాస్యా 

ది ప్రరసుద్భే స్థన నాన్యథా సిద్దా, 

సూ, శ్రుత త్వాచ్చ,. విన్నా 

ఉవవ లె పవ నచాసాపి శర కహ భవతోఎక 

అలన హార షమ ౧7 హ్ వదం చె ద శ్ లసమా శ్ర యాదవి భవతి పరా నైవ కర్మ 

యా హి సబాఏష మవోనజ ఆశ్తన్నాద ఏవమామ్నా తా, ౮౩౦. 

అన్నాదం వసుదానం సర మేళ (3 మేశమువదిళంలి స్కా శు త్ స వెళ్యర 

మేనం ఫలస్వ దా తారముపదిళ తృ త్ర, ర3౧. 

రోం౯, రిశులు 

సూ. థర జెౌమినిరతఏన. ళం. 
అ యె 

లట ర్త ఇ 

య 

విఫలస్స్యాత్ . రార, టు ణెకస్య పరణ కిల సలం న కించిడితి 
జీ 

మనని నిశ్చిత్య, ఫూర్వం నిరాకృతో సౌ వతి, క థమ లే యుక్త 

తె చేన్న. రో, శ్రుతిరివా యు ఏ సమాణం ఫలసంబంథో పీ క ల్చనీ 

el శా ఖు on నావం ౧ అద ము" వ! క మ « wa [| 

యూన్వు; నాను త్పెద ఏవూల్వం కల య దతీః నశ్వోదన్వతుమ్ 

53౬. ఫలమిహ కౌలాంతరితం చాతుం అల్కా వ్ భ్ రాతి, 

యా హి ఫలనష్ష భారా కరా కర ణొహాషవసా యా, బా ఫలస్వు చ వ్రూర్యా తథో త్తం కరణ వినన్టా సా 

రో3౭, నైవావూర్యం తన చ ఫలసంబంధథో స్య నిరపవాదస్నా 55, 

ఈశః ఫలం దదాతీ తే నో పవదర తే హి యతః.ర3౮.ఆవిచిత ః } మలం దదాల ల్యెతన్నా శ్రా సద్య తే వూ యతి ౨౮.1 He 

పరమాక్త కార్యం సకలం విచితృమాఖాతి, తదనుష్టూనం సిఫలం 

వి షమ్వ్యాాద్నవి చ తనకి దొరా స వైపమ్యూద్యపి చ తస్వ దుంగ మె, ర3డ, 
| 

సూ, పూరం తు చొదరఠరాయణో పూాతువ్యవదెశాత్ . రోం, 

ఫలహాతుమిాళ మేవహి మన్వత ఇవా బాద రాయణా బార్యకి, 

కర్శణ ఏవ ఫలం స్యాదితి తు శబ్దేన సకిహృతం భవతి. రరం, య స్మా 



ర మాచే. రర౨. సృష్టి సి కార 

ణక్వం త్రో వదిఖ్ ౦తి పీసా దాం లొకి లేన చ ఫల దాతృత్వం వరమా 

త్త న వన నీ తం భవతి. రర. సృజతి పా పరమా ణా”సా యజ 

స్స షక "రాసు లూవతో యస్తాత 3 తస్వ చ సాచేకు క్వాస్వచి్ర ప్ర స్ఫెస్టో 

స బాభకం కిమపి, ళల థారీరకమిగామాంసా మునినా పాష్టసేన 

వివచితా నేయం, చతుర ఛాయా తస్యాం తృల యసంజ్ఞ శ్చ 'యనాయ 

గ శ. న ౫. లో గారని "DY DA Dn మథ్యాయః.. రర తత్ర ద్వితియ పా బె సూర్యకి యుళ్చా నష 

కారో క్ర, ఆర్యానృతేరమలైః పకాశితో భవతు సోయమన 
లావి యై ౧ ww 

వద్వుః. రర. 
oe 
క. 

ఇల భృ తీయాఛ్యాయే ద్వి నీయ పాపి. 

తృతీయాధ్యాయే _ తృతీయపాదః. 

గార ష్షస్ముకా కిల పాడె బహా 
బ్రెష్మ 

వప భా రిం తన్నిర్హ తం కిల కృతియపాబుత్ర, ౧. తడు పాసని" స్వా హాపం 

న శే “తా (యి | 1 || తజ్ఞానే ముఖ్యనాధనం యుత ఇత్ = ద 3 గు గటి Qe స దై 

దత్రపవర్థ స్థితే సకలము ౮, తస్మాత్సంగ తిబునాం సులసుటిభ మో 1 కా 

మిహాలంబ్య, సవిశెషవిహయిణేయం విద్యాచిం అ” పా సవ సం 

బాలా, ౨. 

. . అటో జో జ 

వనం నిర్వి నెవుదిస్లా త్రం, శు శతు 

జ జ సన = దిని షో = 

సూ, సర్వ వేదాంత ప్రత్యయం వోదనాద్యవి శాత, 8, 

శాహఖాంతరోది తాని హి తదిషజ్ఞానాని వైకరూపాణ్చగం వా గౌని 

విభిన్నా నీతి వ్రృథవం విచార్యలే త్త. ర నను నిగం సా 

వూరాఇము ఖేదర హత మేకరసం, విజ్ఞాన ఘునం.తత్కి_ల fg సిం బహ 

భవత్ నాన్యదిల, స తద్విజ్ఞాన | నా కథం "భేద డై కవిషుయిలో ఏకా, 

కర రృబవాత్వవ చేన శ్రహూబహాత్వుం న చేపా సంభపతి. ౬. కథమే 

కస్మి౯ బ్రవాణి విజ్ఞానాని వ్యానేక రూపాణి, అన్యవిధేవి వ్యాసే కథ 



జ ~~ ల్ో Pea న 5 

మన్నపథధం భ'వేవెదం జ్ఞానమ్. ౭. బహక్నాకనీన్నకి తాని బవాూ 
ర షా న న 

న్యుత్పపాదయిషి కా ని తెహోం తదై క సుజా భాంతం ఖాోంతాని చేత 
వా అర ఇ a ల వి జ 

రాణతి.౮. వెడదాం తేటీ(హొ స ర్యమ్వపీ దుర GS భ వెదనాశొ స్కి తీస్తా 
(=a ణి ఫ్ ౧ నే న్ 

తృ రువుశత క్వాష బహాణ్ విజావ భేదళంచయమ్ు.౯ నె వెహచోదనాదగి 
యో DID ణా యై 7 

విశెహో తద భేదవరనంయు కం, బహాజావం యసాదానోదనాలతణం 
నం నీ రా రల టాం మ ట్రే 

వినిర్సిషమ్ ౧౦ అవిధి ప ఛానవాశైక_స్పజ్ఞన్యత. ఇతి సమన రమే 
తస్తాతె 3 విజ్ఞాన భదచింతా నక రుమృకాచితత శాసనమ్. ౧౧. నవి 

ఏ న్ యా ఇహవిషయేయం చింతా పాణాదివిషయశకా చ తథా, తద్విషయు 
జ్డానె చింతా వేయం హీ భవతి యు_కృతవమూ. ౧౨. కర్శవదు పాసనా 

కా యమో దస ల ం చ ఆన చం 5 నాం భఖేదాఖేదా యతో శ్రోసంభ వతేః, దృష్టాదృష్టఫలాని హొ కరవే 

తాన్యుపాసనాన్నపి చ. ౧౩. క్రృముము_క్రిసాధ నాన్యవ్వుపాసనానీహ 
కానిచిత్సంతి, సమ్యుగ్ జ్ఞాన ద్యారా సాయోను కవ యోజనాని తథా. గ ణు oy 
౧౦, ల్మ్వెహా ఖలు చింతొ త త్త ద్య దాంత వాళ్యనిగ్టిష్థం, బహజానం 

వ లి దటి 7౮ క 
యదిదం కిం ఫిన్న మభఫిన్న మేవ వేల్యెవమ్. ౧౫. యది ఖన్నం విజ్ఞానం 

గుణ పనంవోర కారణం నేహ, త్మర్తెతవ్విజ్ఞానం ప్ర తిజేదం ఖిన్నమితి 
తు యు_క్రతవమ్. ౧౬. యస్తాజ్జైమినినా కిల కాఖ్రాఖేబెన కర్మ ఖేచే 

హీ నామాడిహాతవః కిల యే నిర్దిష్థా స్థవవ చేహోపీ. ౧౭ నామ చ 

ళూవం ధర్మవి శౌపః వునరు క్టీరవీ చ నిందా చ, పాయశ్చిత్తమళ క్రి 

స్పమా _ప్రర న్యార్థద గృనం చేతి. ౧౮ తత్ర చ నాన్న స్తాన ద్భేదప్ర తి 

పసత్తిపాతుతా దృష్టా, బ్యోోతిస్టోమపకేసిన్న శైప ప్రత్య్యాది వేద వాక్కే 
పూ. ౧౯. జో్యోతిఃవరం ది్టివారం వఠితం తత్కర్మ భదమాచప్పే, 

వేదాంతాంతరవిహి లెప్సుపి విజ్ఞా నెషు భిన్న భిన్నం హా ౨౦. నామేహ 

లె త్తిీకయకమవి వాజసనేయకం చ కౌధుమకం, శాటాా యనకం 
చేతి హి తేన చ విజ్ఞానభేద ఇహ భవతి, ౨౧. యక్నావి రూవ భేద 

స్పకర్క భేదస్య బోధకో దృష్టః, అక్రెవ వైళ్యచేవ్యామి మావాజిభ్య 

ఏవమాదా హీ. ౨౨. పంచాన్ని గోచరాయాం విద్యాయామవపి చ 
దృశ్యతే స ఖలు, శేచిత్తు వస్థమగ్నిం హృృన్యే త్వగ్న౯ షధంలి 

వంనైవ ౨౫. ఎ్ర్రాణానాం సంవాబె మ్యేవం "కేచిత్సఠంతి వా గాదీక్, 

ఉఊనానధికా౯ా శేచి తేన చ విజ్ఞాన భేద వ్రహయు కక ౨౮. యూసౌా 



139% భాప్యూర్థరత్నీమాలాయాం 

( రాజా అటి EE క ల వ ఆ ౦ యాద ణా వ్యా ం 

థర్మవి వస్పశర్ష్య భదస్య సాధక దృష్టః శారీర్యధ్యయ సె కిల యు చ 

స్వున కకీయశకా సేపోమ్ ౨౫. భూమా భోజనరూపో ధర్మ స్పాయం 
. నం లి జా: యం 2 

క భవతి నాన్యెషాం, త తాధరషణ కానాం శిరో వ్రతం ధర్మజ్ఞ యొ 

నిర్లిస్టమ్. ౨౬. అ న్వేషాం తద భావాదిద్యా భేద పృలేయతే తేన, వున 

ర వగ గ్ లే ణా ష్ జ శ యో రి, నస a 
రుకా వయ ఏవం వి దాసి ఇనవ్రద నాథ న ౨౭ తన్యర్ప తిందాం 

త్రం విజ్ఞానం భిన్న భిన్న మేవెతిి ఏవం పా ట్రూ విజ్ఞానవుఖిన్న 

మేవ తతేతి. ౨౮. సకటెరవీ వేదాంలో రిషజ్ఞ నాని ప తీయమాానాని, 
చారో యి | ర్త aie (| (1 

తత్త డే దాం లెపి తాని న భీన్నాని కింత్వభిన్నాని. ౨౯. యస్తాచ్చ 

చోదనా చేరవి ఇెపో త్ర ప్రత మతే తస్తాత్ , బ్రహ చోదనావిథధాయక 

వ్ జ్యో వ జ “ ఆష్ అమల ఆవాల గ 

శబ్దః వృుచుుష పయత్న రూపో వా. 350. సూత్ర వాది గృహ ణ్ త్త 

త చ్యాఖాధికరణనిద్ధాం లె, సూత్ర ప్రవంచి తా యె హృ్యఖీదబాతన 

ఇవోనుకృష్యుం లే. 5౧, థాళ్ళన్థావచ్చిన్నో యత(ో సొ చోదనాత్ర 

fin nt = సై వై నిర్గిహా, సా ఖల్వివాగ్ని హో శ్ర శాఖా భేబేవీ తుల్యరూ వైవ. 5, 

గ పతీయ పా నీవాకేవి, చేషవ జొయామాదిత్ ప్రతియత ఏవం ప్రాణాద్యుపా_న్తీవా కెవి, జేషేష్యం చ 
శస్టం చత్యాదా" ఛందోగవాజిశెఖాయామ్, 33. సా దోదనై క 

es] 

రూపా దృష్టాంలేన చ న భేదళంకాత్ర, జ్యేష్టళ్చు శె హశ్చ స్వానాం 
గ్ క రిషమ్, ౩ ర పలమవి తః ఆ త్త ది సాన రాస భవ వ. నిర్దిష్ట రె సల వ్ లం దషదిషజ్ఞన న్వాన్వ వ 

మ వి లం, జ. ఫిఫ్ట్పైవై /బ్ర్వాదిగుఖటైర్యుదన్నితం పాంతత్వమిహ 

రూవమ్. 3౫. విజ్ఞానన్వ చ రూపం విజయం ద్రవ్య దేవతే హైం యథా, 

గస స చై వ్ సమాః అవిబెంతి 3౬. తెసాాడి యా § యా సమాఖ్యా సావి సమా వా ద్యెతి 3౬ తె న్థాద్యి 

జ్ఞానమిదం శాఖాఛ దివ్య భిన్న మేవ స్వాత్, విద్యాంతరషు వం ాగ్ని 

సృభ్ళతిమేవమఖలమవపి యోజ్యమ్. 3౭. యి భేదపహాతనవః కిల 
సారిగా ఠి రాం చ “A —_ తార గ నామా వై దర్శ ల" టా పూన్యుత్ర,; లే పరిహృ తా న సొ మ్ను త ఫ్ర 

ద్యేన ప్రథమ వవ కాంబేహి. 3౮. అత్రావి వరిహరివ్యతి భేదా న్నే 
త్వేవమావినూ ల్రైణ, 

సూ. భేచాన్నెతి చేన్నైకస్యామవి. ౨. 

నను సకలనిగమగమ్యం విజ్ఞానవుఖిన్న మితి కా యచో క్షమ 

84. పంచాగ్ను ప్రవాసననా దా గుణ భె దాన్నో వవద్వ లి తదిదం విదౌన 



తృతీయాథ్యాయే తృతీయ పాద, 18998 

హర ఛందోగాః కిల పఠంతి న చ వష్టం, కథముభ యేపూ మేపోమేకా 

విద్యోపపద్య తే తత్ర. రం. నావ్యత్ర గక లె క ఘా దృక్యేతుమసౌ 

గుణొవసంవాోర్కకి తి చ తథా ఎవ్రాణాగనాం సంవాడె శే శ్రేష్ట వస తం 

శ్చాతురః, ర౨. ఛందోగాః హ్ వాచం వతుశ్నో 9లే 9 తేమూ 

మనంతి మన, వాజిన ఇవా ేవో వ వైప్ప జాపతికితీహా వలచమంక్యక్యమ్ 

౪3. చేద్యమవి ఛిన్న మేవ వ్యావాపోద్వాప భేదతో భాతి, పెద్యస్వ 
రూపే విద్యా ఖీదో త్ర యుక్త వత్ చేన్న. ళ₹ఈర. విదాషయా 

మేకస్యా మేవంజారేయకో పే హా గుణ భేదం యుకే యడ్యపి పష్ట్రస్యాగ్న్నా 

రువసంహృతిర్న చేహా స్యాత్ . ౮౫ భవతు తథాపి న విద్యా భేదోసా 

వలే, శొంకితుం ర్ క్క దుప ప ముఖాః పంచాగ్నయణడాభ య త్ర, త్ ప పతి 

నిజయా క హీ సమాః. రజ. న పీ పోడశినో గ్రవాణా గృహాకాభ్యాం 

భిద్యలేతిరా శ్ర సొ, అగ్నయవఏవ హరంతీ కేష్టివం పుఖ్టాగ్ని మవి పథం 

తేలే. ౮౭. వాజసనేయిన ఇహ ఖల్వగ్నిహషు సాంపాదిశకేషు పంచసు చ, 

సమిడాదిక ల్పనాయాలఅనువ్భ త్య యానివృ త్తే తయే నె నమ్. ౪౮. అన్ని 

ర్భృనతి సమితృమిదెత్యంతం నా మానానంల | హి లతే, తస్తాచ్చందో 

గైరవ్యుపసంహ రు రుం హా శక్యతే సగుణాః, రో౯. నహ్యత్ర పంచనంఖ్యా 

విరోధళం కాపీ భవతి యు_క్తతమూ సాంపాదికాగ్న వఖిపాయ్మెవె పా 

భవతి సంచసంఖ్యాా తే. ౫౦. వాతా ద్యూపాస నేష్వప్యునసంపోరోధి 

కస్వ న విరుద్ధం, "ర్రేతన ఆవాపోయం చ్భాందోగ్వనైవ దృళ్వ లి: 

కింతు. ౫౧. వాజసనేయకవవ చ్భాందోగ్యే భవతి తస్య చో ద్యాస 

నై తావన్నాల్రైణ హ్ విద్యా భేదో త్ర, త ళంకితుం శక్యః ౫ వెద్యాంశ 

స్య చ కస్వు ప. వా వోదార్టప రవూస్ట స్టమై వ వహ, పాచుర్యెణా 

భేదావగమానై్నవేె హొ ఫీద్భాలే నిద్యాా. ౫2, 

సూ. స్వాధ్యాయస్య తథా త్వేనహిసమాచాలేధికారాచ్చ 

సవవచ్చు తన్ని యమః, 5. 

యచ్చ్బాధర్యణ కానాం విద్యాం ప్రతి కీల ఫరో వృతం విహొతం, 

అన్యేషాం న తథేతి హీ విద్యాభేదోల్ర యుక్ట ఇత్యుక్తమ్,. ౫౪. 

తత్తు న యు క్షం యస్తాత్సా gms వవ భవతి. 'ధర్షయం, నాసా 

విద్యాధరో యత స్తై? వై వావగమ్వులె తదదమ్, ౫౫, ఆథర్యణికా వద 
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మ్వ్ పెదు తెరూసము పరిక ంత్య త్ర తే నారా కు గృంఛే 
రుద ర కత యోనా నె ఇరగ స్వా థ్యాయధభధర్శ్మరూ యా. ౫౬, నెతద నేవ్రతే స్తత వాక్షం 

“చారి బా న్ WY వస్త రా ఆన లా ననే. యది ఏవదర్శితం తత్త, అధికృణ విహయా దేతచ్చబ్ద" గధ్యయనకశోబ్దత 

శ్వావి. ౫౭. నిర్ధార్య తే తజేతతో (వనిషదధీ తిభర ఏ వేతి, నను చేపా 
a ళ్ ర on ఇ జల వా స్య మితి వాశ్వె వ్రశేమివా విద్యాంగ మెవ నిగ్టిష్టం. ౫౮.అధ్యయనధర్మ వత 

వ్య 4 ర | న్నా న పచ గ త్కథమితి నై వహ ఫొంకితుం శో కష్టం త, తామిత్య స్థాత్చ “కృత నై స్థన 

హ్ భ పెత్సరామర్శకః. ౫౯. వహ చ ప్రకృతొ గ్రంథ పత్సంయోగ్యోన 
భవతి ధర్హాయం, అత్ర చ సవవచ్చుతి వా నిదర్శనం స్యాద్య ఖాసవా 
స్పష్ట, ౬౦. సార్యాదయళ్ళతో దనపర్యంతా విశ్రుతా పీ లేచ కిల, 

వేదాంతరోపదిష్టలె, తాగ్నిభిరనువడిష్టసంబం థాః ౬౧. కింత్యాథర్వణ్ వై 

కాగ్న్యభిసంబంఛాచ్చ లే నియమ్యుం తో, ఆథర్వణి కానా మే వేత్వేవమి 

హావి య్యస్త్వ్వయం ధర్మః. ౬౨. అధ్యయనళబ్ద యో గా త్త కేవ నియ 
మ్నతే న విదాయాం, తసాదదమనవద్నాం విచె ్వకత(ం యదేతదువ d d నై ఫం గ్య ప్ర ల్వో 
దిష్ట్రము. ౬3, 

సూ, దర్శయతి చ, రీ 

"వదె సక తాాచెవ చ విడె సక త్వం కూ దర్శయతి వేద నే వేద్య విడ ( 
పదా పతి ఖలు తేశైతమేసెతి వేదభాగోవి. ౬౮. వవం క శ్రవల్ల్యామవి 
మహద్భయం వజ, మేవమా= బ్యేన, వాశక్వేన చేశ్యారస్య హి భయ 
"పహాతుత్వం య దేతదుపదిస్ట్రమ్. ౬౫. తనై రివ నో _క్రీరయవ్వథ 
త న్య త్యాదినా వరావముగణ వవం వాజస సెయక వా శ్వే వైశ్యానరో 

యజావోక్టః. ౬౬ ప్రాదేశమాతృరూపక్సాందోగ్యోపి చ తక్షైవ 
అం “ మ చ వష అది రా నిర్దిష్ట్రఃి, య్యా (తమువమా దై స్తస్థాత్సరష త్ర, భవతి విదై రకా. ౬౭. ౦ ఫార్మా 
సూ. ఉపసంహారోశ్టాఖదాద్దిధిశెవవత్సమానే చ... 

Br 

2, 

వెదాంలెప్వఖి లేప్యపీ విజ్ఞానం త్వేక రూపముపదిష్టం, విజ్ఞానై క తే 
) భో Se వ్ న 0 

మత్స 9 యోజనం తడిహ వర్గ తే సూతే. ౬౮. విజానె క తే క్ - హై ( Wy వా 
యుచాన్య త్రొవదర్శితా హి గుణా, ఉపసంహ ర్ర్తవ్యా నే సర్వ 
ర్రోవ చ సమానవిజ్ఞానే ౬౯ అ స్థా భే దాదిత్భయము క్వార్థనై రివ 

"| వ ం జ ల! సాధకో హేతు, యై చ్తత్రగుణానాం విశిష్టవిద్యోవ కారక త(ం 



తృతీయా థ్యాయే తృతీయ పాదః. 1895 

స్యాత్ . 20, అన్య శ్రైపి చ తత్నా స్రద్యత ఉభయ ల లే కమేవ విజ్ఞానం, 

తసాదుపనంవోరో యుకోవిధి శెవవద నే దేవః ౭౧, క చాగ్నిమోత్ర 

ధర నిధి ఇ శెహశ్ళు )తిషు దర్శక సేపెకార తత్రాగ్నిహోత్ర కర్మణి లా 

కపి, కసా స్రదర్టిథోపసంహో రః ౭9, 

సూ. అన్యథా త్వంళచ్చాదెతి శోన్నావిశెపాత్. ౬. 
0 

పా ds 

స త్రిరూపా దేవా అసు రాకా రజ _స్తమోరూపా౯, 2౨. ఉద్టిభక రకా 

తానతిత్య చెవత్యమాళు గ్యానింః క పత్తి నిశ్చిత్య పి కం చ డఊచు 

_స్గం న వతి వాచమాడా హీ. ౭5. శత ఏతే డేవాః కిల జాగా 
Gn అసుర పొహ్మనా కముదాకి కటి వెంత ా 

వాజననేయి వాహణవాకనం తేెహేత దనంలే తత్ర, సై గక ద్భ Ss ల 

షా! యో 

my a అద ను నం క . రె ద న గ్ బి య్ స ల 
వి క్ర yy గైర్ గిరా. @౫, న్ ద] న ౩త్రీ వీపు కళ్ళ సుథో 

ద గాయనప సు ఖాందో నాపి తిశ్రైానవకవ్చు తత సచేతదుపదిష్షమ్. ౭౬ 
ఫీ హ్. ఆన రం 

ఉన్లీథనముపాసాంచ క్రిత ఇత్యవసా' మథవా వత్వాది ఆభయక్రావి 
పాణ ప శే ౦సనం తుల్య మేవ భత యలణికః, ౭2౭౬. లేన పా 0 
న " 
మ్ సెగ మ; శ సంన ఆ ఎ గన Po మం DE ఇ & 3 గిష్టె Mi స స్యా తత్ర Bey; [| నవతి, నం నావీదు స్ట ఇదః రం శరా 

హా భపఏతి వా,౭౮. తతి చ విడి న న మిహ ఛే పెదితి వా,8౮. లెల్రి వైరం భర్వన్యాయేన: ర 
మాఖాతి, వ్రు ఖేదా న్నస్వోవా ని Er క త్వం కథం భ వద్య్యా కఐు. 

డర, వాజిభిరుపడష్ట్రోసౌ 3 బాణ NC ఆ రభ” "వెన, ఉద్దీథభ తే తన నెవ చ్చం 

దో? ః ప్రాణ ఏష స్ట. ౮౦, కథమియ మె క విద్యూ స్యాదితి 

శనై షస దోప ఇహ భ వతిఏ తాగ స్మార్రణ చస హి విదై్యైగత్వమవ 

గతం భవతి. ఆ౧.యస్తాదవి శహోసీ పా బవజతర ఉపలభసి తెయముభ 

యే తః చేవాసుకసంగ్రామోపక్ర, J క వుణం హ్యసు సరనిజయ తాత్చవ్యమ్. 

౮౨౩  ఉష్టిభోపన్యాస సమం 3 వా గ 
వ. 

శం చావు, తన్నిందయా స 

న + జా బి అద ధారల వు a 

ముఖా? ప్రాణ న్యాస న్న హ్ సై IY తై, తద్వ రక దసునల 

యఖ DEE Varn ల్సి నేన మై ER గః నజ మ 73 G&G యు Gl 5 విసి లో ఏన 
mp wt) 

we. వ 
నో లభ్య్యంతే. రార. సొమూన గారరగని శ తమన ఇన వాజి 

2 

సగ 
1 ta 

> 

వా కసీ ప్రా పొాణసై వట వేతి ఛందో గొనాం శ థోజనిషదిహ. ౮౫. 

అస్యా వష చ అయ యితేన్టం గుం IN వత కై ర ట్రం: భద్శాద్వి బై న 

కతషం వాజిచ్భాందోగ్య శాఖ మూరితీ సల్, ౮౬, 



13806 భాస్యార్ధరత్నమాలాయా ౦ 

సూ. నవాప్ర కరణ'భే దాత్సరోవరీయస్తా (ధివత్. ౭. 

వహ వి ద్యా భద స్ప్యాద్విదై సకత్వం పా భవతి న నా్యాయ్వ౦, 

“పాతు; వ్రకరణ ఇదః వప,క్రమ భేదాత్మకొ హీ భవతిహా. ౮౭. భాం 

దోగ్యే ఖలాషదావోమి ల్వెతదితి వాకన్టిముపలబ్ధం; అతురముద్ర్దిథ 

ముహౌనీతేత్యోంకారమత్త. నిర్దికోర్టి. ౮౮. రసతమతాదిగుణొవవ్యా 
వ ' < న జో ణి క ఇమ 

ఖ్యానం చావి తత్ర కృృలె్వ్వను అథ ఖ ల్యేతస్యోపవ్యాఖ్యానమిల హా 

చ్యూనమ్ ౮౯. ఉద్దీ థావయ వాత్తేక మోం కారం త్రం 

కిలానువృ లై సవ దేవాసురవృత్తాంత ద్యారా తం _ప్ర్తాణమితి కా 

జర ల వ క చెట 9 సక నీ న నిర్దిష్టమి. ౯౦. యదిదం వాక్యం తత్ర చ యద్య్యూద్దీథో లూ ME 
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హ్య్భృత్విక్చృ చరూయముద్దా తౌ, సఖలు పాణ తన హీ నిరావ్వుత 

ితీహ భిన్న గతిరేషోా. ౯౪౮, సామానాధికరణ్యం యచ్చోోప్ర థన తత్ర 
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నిర్షిష్ట్రం, తదవి ్రాణాని పడక తగన దిదర్శయిషిత రూవస్య.౯౫. సరా 

తృత్వ ప్ర తిప_త్త్యర్ణమతోో నేహ భవతి వికై కకం, ఉద్దీథ భావ వవ నున 

రుద్దాతృత్వం పా్యాపాసనార్థతయాా. ౯౬. ఉపదిళ్య లె యతో సాన్ర 

దాతా ప్రాణవీర్ణమా లంబ్యు, చ్చ దొతృకర్శకురుత తస్తాన్నేవా_స్త వ్ర 

సంభవాళంకా. ౯౭. వాచా ప్రాణేనాసావుద్దాయెదితి హా నర్హితం 

ఛైతత్, భేదేవగమ్యమానే వాక్యచ్చాయాను కారమాత్రణ. ౯౮. 

ను గ వ నో లా గ మ స తానై 
నైవ సమానార్థ త్వ్వాధ్యవనాసం స్యాద్య ఖాభ్యుదయి వా ర్స, రతి 

వాక్యము_క్రం తకైవ వళుకామవాక్య్వముపదిష్టమ్ ౯౯. త్రైథా 

కండులక రణం తశ్రావ చైతన్య దేవ తావనయః, ఉభయ త్ర తుల్బ మే 

5 త్తథావి యాగో విఖిద్యలే తత్ర. ౧౦౦. వూరష్షత్ర చెవతాంతర 
ఎనియోగో నైవకర 'ఖేదస్సా ఏత, ఉ_త్తరవాశ్యే తు పునర్యాగాంతర 
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ఆగ కాం ట్, ర ఇ న త్రో ౧౦౨. సోమావానె మి ప్రే (త్య నెన యాగాంతరం చ తేత్ఫొ_క్టం, 

ఏవమువ క్రమ ఖే దా_త్తత, యథా యాగ భేద ఉపదిష్టః. ౧౦౩. తద్వ 

దువక్రమ శి దాద్విద్యా భేదో త్ర భవతి యు_క్తతరక అత్ర చ వరోవరిీ 
యస్తా ఏదివదితి దర్శితో హీ దృష్రాంతః. ౧౦౪. ఉద్దీఛే వర మేశ్వర వం ర్ లు 

జస గ్య ఇ వ ల tv ఆ ల జా (| లం దృష్ట వ్ర ఖార్ట సు సమానధూ వేవీ ఆకా నో బాస్టివై భ్యూ డా మౌ 
ల nae ర లో yy రా చాలా చం a నిత్వాదివాక నిర్లి్టమ్. ౧౦౫. త _త్తద్దుణసంవలితీ ద్రిథో పాసనమితి 
వ్రనిద్ధం యతి, అత్యాదిగ త హారణ్యళ్ళ శ్ర క్వహీ రణ్య కేశ్ ఆదిగు రః. 

౧౦౬. అథ య వతి వాక్యద్భష్టాదుద్దిథొ పాసనాద్య థా ఫ్ సం, 

ఫాఖా యా మేక స్యాం నేహ యథా స్యాద్దుణోపనంవోరః. ౧౦౭. 

శాఖాంతరస్థి తెవవ్యు పాస నే మ్యేనమనువసంవావః, 

సూ. సంజ్ఞాత స్పై తదు క్రమ న్తి తు తదవి. ౮. 
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౧౦౮. ఉభయ త్రా మ్యేశ్రైవ వభ్యాద్దీథోపాసనేతి సంజేయం, ఇలచేదే 
సో తరము కం పాకల నవెతి నూకెణ, తనన తన ని_త్రరము_క్టం Wu స. సూరా ౧౦౯. శ్ర్రుత్యనుగతం 

హ్ రతా ్యత్సంక్లోక సం (శ, లర్బహా ర్మ్ఫూతం, తచ్చ పృనద్ధ ఖదా 

జంగ ౨ 9 are వ్ అరం అ ర క mt సూపా_స్తహు వా ప్రదర్శితం వూర్వం. ౧౧౦. ఇహ చాగ్నిహో లో, 
నర వళ్ళి నాం వా వ,సిద్ధ ఖ దానాం, కొరకపరిఆి'నాం కీల కాథకి 
ల కం = సదంపనా వి ర న . సంజ్ఞ భన వ్రిసావకా. ౧౧౧. తద్యచెహోవి భ వివతి సంజ్ఞాయ త్ర తు 
న భేద హాతుస్సా నైల్ , సంవర్లోపాస్త్యానిషు విచైకత్యం హీ తత 

_ం (a 
తన స్వాత్. ౧౧౨. 

సూ. వ్యా శ్చ సమంజసం. ౯. 
అవా 

అత్ర చ్బాందో గ ఖలో (మి ల్యేతదితి వాకష్టముపదిస్ట్రంి అతు, 
రముద్దీథభముపానితేతి చ త్ర దృళ్వతి వాక్యం, ౧౧౩౫౩. నామానాథి 
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వావ్యవవాద ఉతత దెళత్వం, ౧౧ర. కం వా విశవణం స్యాదితి సందే 
మా విచార తే తదిదం, ఆ థ్యానో నామాయం య త్ర, చవ స్తుద (యె 

పీ బుదినే. ౧౧౫. అనివ రితొత బుదానేకనీ న్న న్యబుద్ది లేవ స్వాతీ, ధ్ = త ag 
సనామవలతిమూదొ వా [య పేదహా విష్షుబుదిరియం. ౧౧౬, మప, మవూదొ వ J థాఖభ దవా విష్ణు న ౧౬, 
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వవమివోతురబుద్ధిస్సా ిదుద్దీథే కిముతు రేవాస్యాతి , ఉద్దీథబుద్ధిరితి పున 
రవవాదో య త ఫూర్యనికి ర ము. ౧౧౭. వూర్యషనినిపాయాం ఖు బుద్ద 
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వవావ్కు "బాం ద్రిం యసంఘా లే చాత్మే మలి కిల చిచంతని యమా స్యాత్, 

౧౧౯. నా చాత్ర మూ త త్రనోచరయార్థః ఎంద్ధ్యా నివ ర ర్వ షం యథా 

నీవమివ వాతరబుద్ద్యా చౌోద్దీథనుతి సవ తబ్బద్ధ్యా. ౧౨౧, an§ 

పూర్వనిష్థా యాః. ౧౧౮. మి ఖ్యాబుస్థిర్భవతి 2 బా నిన ర్లికా | 

బం స స్వయం గిన ౮ _ర్వ్వతే ఇ పెట హ్యానళ్వమిహ వాచ్వుం, రు స్తీ నాయ, న్వద 

యా తం హ్యృనతరి _క్షవ్భ క్వ ౧౨౧. భూడేపోసోః బావా 

ప్రకా చృష్టమేత ే  “కత్వం, సా మాన్య వాచషస్వ్వ వ విశేవవుతా 

ఏ అమణం న్న డస తే ౧౨౨, యత్సర్య పదసా థఛాలణ మామెగ్యాషి సుల మ్ 

రస నేహ, గృ న్ హాూణావపహెవొదాతె విషయే తత్సమర్పణం యదిదం (౧౨౨, 

నీలం యది. త్చలం సే దాన యొత్వ త దన నుత a స్ట్ యే : wy హు 
ప్రహోద్రఫోంకార_స్త్వముపానీలేతి యూజ నేహా సాతి _ ౧౨౪ సామా 
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నాన్యః, అభ్యానే క్ల ౮ తావద్యద్చుష్థర్యది కుర త్తి చాథ్వనా. ౧౨6౬, 

తచ్చబ్దలత్ ణావి చ పలమవి కశ్చేత్ యదుచిత్ం త Ur అహయి తేర 

శ్రుతమపి ఫలం త దాష్తాదిదృష్టి ఫలమేవ. ౧౨౮. “అభ్యానే శ్రే 
యథా వాన ఫలం కించి త్తథాపవాబేపి, మిథాజ్ఞానాసా యో న 
చేవ పురుషార్థ సాధ కో భవతి. ౧౨౯. నాన్య త్ర వస్తున్న గ్ర తిపాదన 

పరమిదం భ చేద్యాక్యం, కింతూ హాస సనవిటథివర మత ద్యాగ్న 0 తవత్రోన 

యుక్తాయం. ౧౩౦. ఎక త్వపత్ వహ యది పదద్యో 6 రురాబ్బా, ౯20“ SEE 

స్యాత్, వ వఏశేనైవ వబేన పొ వినత తార్థస్పమ సై టే (యమ్ నెన్ _అ౨౧న 

చ హొ త్రవివయిభూతొంకా రే వ్యూ ద్దీథశ బ్ల జుమా దృష్టం, నీ వేనా 

సకలభ కావ *ంకారస్య ప్రనీద్ధిరవి దృష్టా ౧౫౩౨ లేన. విశేపణఘ 
_ సరిశేపా చేప గృహా నాన్యః, అహా సర్వ పెద సభ అవుతు. ర మేళీగికి 
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గ, ౧౩౫. అథానై ఇవా నాంతక బుడి 
య | లీ యి 

వ్య్చాస్టాంత ర వినితుప్తా తెనెహ వివ కృష్ణా భవతీయం లకుణా హీ 
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గుచి, శా . స ఏభదాదన్యశత్రై మే. ౧౦ 
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వనీష్టోన్వ భా వీ కేనేతి. ౧౮౧ అన్నే హోం కౌపతకిముఖ్యానాం పాకు 

కరణసంవాబె, ,షాణశె PEs ౦ కథితం న వనిషతాదయోా గుణా సత. 
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౧౮౨. కళచిదుకా హి వనీ తాొందయ వలే గుణాః కిమున్వత, అనవే 
ఎ జవ ప నీ స్త 

రన్ను తే నాస్వెరన్నితి సం హా ఏన భవతి యతః. ౧౪౩. ఏవం విద్యా 

ప్రాణో నిశ) యసమితి పఠంతి వాక్యం తే, ఏవం శ బైన చ ఖలు పద్యం 

వ_స్స్హ నివేద్య లే కిమువి ౧౪౪. వనం శ బస్పన్ని హి తొలంబో 

దృశ తే హీ సర్వత్ర, శాఖాంతరవరితం గుణజాతం నాక్ష్మతి నివేద 

యితుమేషః. ౧౮౫, యస్తాత్చ షవాక్ళదర్శితగుణైర్ని రా కాంట్ మేన 
టు షె = ద ఆ ధా రసన మై వ వ్ 

తేద్ద ష్టం పత్యా హ్ HE వ్రతవచనం తస చైవమాచ సు. ౧౮౬. 

అనేశా క్వచిదుక్తా వసిష్ట తా వృభృతరూ గుణా ఏకే, అన్య త్రావి 
చ సర్యాభేదా దేవం ప్రతీయతే చ్యూతత్. ౧౪౭. సర తై 9 వాఫీన్నం 

వతీయతే పాణనిషయవిజ్ఞానం, సంవాద వాక్య మేతేత్స (రూపముప 

_ 

లభ్య హ్ సర స ద్రాం యవి నిజ్ఞానమభఖన్నం తేదా కుతి న్స 
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౧౪౯ వెద్యతాకయ సమర్పయతితు క్ల కం కథమి ో వమితి చెన్న, 

కెౌషనకి వాక సగ లెనైవం శ శ్రైన వాజి వాక్య గతం ౧౦. తద్దుణజాతమ 

సంశోబ్దిత మేవాసన్ని కి SED “పన, నవవుని వాజిశాఖమైవంశ ఛ్రేన కురి 

గృహీతం తత్. ౧౫౧. న హొ పర శాఖా గతమఫ్య భిన్న విజ్ఞారస క కగ్పుణ 

జాతం, తలైవా చ సళాఖాగ తాద్యిశి షే రిలే కథ మిదం శాస్త్రే, ౧౫౫౨, 

శ్రుతవోనిరశు ఆ "డ్ఞ ప్రకల్ననా వాన చెహా సంభవతి, ఏక త్ర చ శుతా 

శక తే తే సరత శ శతా భవంత్యేవ. ౧౫౩౨. న హా చే క్టవకః 

శౌ ర్యావిన సై స్ప గదేక విఖ్యాతః జేళాంత రేఒవి భావితశా ర్యాదిగ 

ణోప్యతద్దుణో భవతి. ౧౫౮. పరిచయవళతో దేశాంతశే గుణా శే 
యథా విభావ్యంతే, అభ యో గా చ్నేవెతే గస ళకాళ్ళ్చు శాఖాంతేే తథా 

స్వేర౯, ౧౫. తస్మై దక త్రాతా గుణా య ఏకవ వ, ఖాన సంబం థా, 

ఉపసంహ _ర్థవ్యా_స్వె సర్వతంచేతి నిశ్చితం భవతి, oe. 

నూ. అఆనందాదయః ప్రధా ధానస్య. ౧౧. 

బ హవ, తిపొదనవర వేదాం శేషు ప్రదర్శితా హ్యేలే ఆనందరూ 

వతా విజ్ఞానఘనత్వం చ సర్వగ త్వనువి ౧౭. స ర్వాత్న త్వమితిద్భ 

గ థః కషచిద్బ 9 హ్లణో గంకా_స్ట స్టే, యత్ర కాయం సై వురి 

పా ద్వా! కిం భవంతి తలై/వ. ఎస. కిం వాస రత 9 లై ప్రశిపార్యా 

ఇతి తు భవతి సం దేహః, ప్రాణస్య విశెపోసావితి యుక్షః పారణ" 

సంవహోరః ౧౫౯, బ్రవ్వో పా_స్త సవి ఇమం తదద్వితయమితి దర్శితం త్యా 

తత్ర ద శాఖాంట గతవదోపసంవోర కారణం న భవేత్ . ౧౬౦. ఇత్యా 

కరకాం నిరసితు మిదమధికరణం వ్రృదర్శితం మునీనా, ఆనంద తాషదిని 

బృహణ్యతా తాని కల్పితా స్యేవ, ౧౬౧. తేద ఖవ్యంజక వృ త్రీ వఛదతస్థాని 

భాంతి ఖన్నాని, తెపూమువపనంవోర _స్తదస్థ కానందపదక దంబెస్య. ౧౬.౨. 

ఉచ్చారణా య బేతత్సర్యతై 9వైకవాక్యభావేన, లేన చ కగ్గర్మాణాం 

విరోధశంకా నివ ర్రితా భవతి. ౧౬౩. ఉపసంహృ తాని జాని చ 

దాన్యఖండం హా లకమ్షయంతి పరం, వఏకన్ని౯ & హి పదే నహీ విరోధ 

కా న లతేణావతేరః. ౧౬౪౮. ధర ఆనందాదయ అఇహా య్ేలే 

ఏ హాణక ప వ, థానన్య, థ రా ససాదేతే వ తప _ల్లేవార్టి భ వంతి సరగ త్రే. 
ఆ డారహ్మా 
౧. వూ్యాధికరణదక్శితనిదర్శనా దృవ తి తదువసనంవోరక బబ హ్హా 
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తృతీయా థ్యాయే తృతీయపాదః, 1401 

కా ఇ దానందతారదీనాం నను యథోవసంవోనః, ౧౬౬. నక స 

విద్యాగతథ క్యాణాం తఇాన కీం న స్వాత్, యే తె ట్స శే 

వయ లీర్ష న కాద యో వినిర్ది హాః, ౧౬౭. ఉససంహార న్వేహానువి యు 
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కాం తై త్తరీయకో శానామ్ ౧=౮. 

న్యత్ర పాకి మూ చందన. నుప వచితాప చితరాపాక్కిప్రహ చోవ 
చనా సయం సతి భీడే సగుణవవ సంభవతః. ౧౬౯. బ్రహ్మ తు నిర 
స్పభఖేదం సర వాటా ఆక మిత్వుపన స్తం, తరతమఖావో వేతాని నృేచె 
సాన్నయుః కథం హీమే, ౧౭౦ ట్రవ్యత్మ కా నషైలేబ్రవ్హోజ్ఞానోవ 
యాగనో నావి, ఏతె హి గోళ రా వ వేల్వెతత్ప్రవంచితర వూర్వమ్. 
౧౭౧. అవి చ సరసి కా బ్రహణి విత్తావతవణనిమి త్రరూవతయా, పరి 

కల్ప్సితా స్తవ తే తస్తాన్నా న్య, త భవతి తత్సా) ప్పి వీ ౧౭౨, ఆలంచె టేఫ్టతెక్ 

ధర్థానిహ సూల, న్యాయమాత్రమువదిస్టం స స చ నిశ్చి లేళధ న్తేషూ 

సా_స్త య ఇహ కిలోవదిష్టేషు. ౧౭౩. సంయ ద్వా మత్యాదిషు నేతవ్య 
స్ప గ్య కామతాదిషుచ, సత్యివోపాన్య్యైశ్వే ప్రుక్కము భేదాదుపాననా 
ఇదం. ౧౭౪౮. తె నేతరధర్తాణాం న ఛవైదితర శ్ర గ థవమవి వొ_ఫ్ప 

భలెతైశా నాదీ నృపమేకముపాసలే యథా లోకే ౧౭౫ అవరా 

తు బామెరేణ హీ తతో శ్రాపాన్వె హ్యూఖఫిన్నరూ శె ఫ౭_పీ, భవతి వ్య పాన 

నాయా శేదో ధర ర వ్యోవస్టితశ్వాషి . ౧౭౬. వవమిహోవచి తొావచిత 

లం సగుణ వవ సంభవ, కరచిదు_క్ర నత్య కామత్యాటినాం పొ ర్ 
రని న సర్యత్ర, ౧౭౭, 

నూ. ఇతొరత్వర్థసా మాన్యాత్. ౧౩. 

ఆనందాదయ వ్రతరే స వతిపాద్యన్వ హీ పరస్య శై క త్యాత్ , 
భీ యై 

సర్గ, వచే స్సు ప్ప)వూజ్ఞాన ప యోజనా హో యత ౧౭౮. 

సై 

సూ. అధ్యానాయ వప్రయోజనాభావాత . ౧౮. 

ఇహ సేం దడి ద్రయభ్వు ప్రతి కల ఆెఠన వాన స్థం ఘా దృళ్యలే తత్ర, 

అరాదయో హి సృతుషాంతా క హ్ పన త్వేన వర్శితా శ) తా ౧౭౯, 

స 6 VY 
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త్ర చ సందేసకో=_యం కిం యే పగిర్ట రాద యో వినిర్షిప్లో 2 చే సారకి 

కక సత వహ తు వరత ఆగిన జేదనీయాస్సు కః ౧౮౦. కీం బొ వర 

మాక్లాసొ సర్యవర త లన పెదనీ చు బ్రల్కీ త శ్ర చ స ర్య్యహోమవ్వుక్థా 

దీనాం పరతషమిహా వద మ్. ౧౮౧. తసా ల్లేహేద్దివరం యస్తాచ్చు తి 
శిరి ఢి 

రేవ బోథయ తే గమ్య, అత: పరలో కనా ర్థాదిషం బవుషు సలిపి పాదయి 

ఓ లేషు. ౧౮౨. సజ కా వాక్య భేదే నమై క వాక్యత్యభంగళ ౦కా 

స్వాత్ , తసాదరాపీనాం ప, కే కక వర్వతకథన మిహ యు _క్షమ్, ౧౮౫౩, 
సీ థి Nes 

బ్రతి శంకా సంప్రాపా వెత క్పూత్ర ప వ్రదర్శితం భవత్వి అహా సర 

ప్ Ou పత నతి యు క్షం స్యాత్ . ౧౮౦, సతి 

వస్నెషు పూ తనా స్వెషు ఫలం న కించిదపి దృష్టం, న భ్యాన 

వా తిహన్నే పురుష అహ ఫలం మోతుః. ౧౮౫. శు తెర 

5 ప్రునుమ, 

ళ్ 
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అ వదర్శయతి. ౧౮౬. ల. 

ప. మేధ కాష్టళ ఫ్రై భారం, పురుష ప్ర తిపత్య ్టా వైవా 

రితె హా దన్న్మయతి. ౧౮౭. ఆధథ్యానారుతి వదం  తృత్రా 

హ్ గా దర్శితం భవతి, ఆభ్యాాన పూర ఏకం కిల సన్యుగ్ద ర్శనమి హో 

సం స్యాత్. ౧౮౮. 

గ్ న 
రబా 

ర్ల 

తిః వురుషమాత్శ కొక్షచ్రన. ౧౮౯. నిర్దిళ్య 

చేతరేపామనాత్శ తా వ సూచయ య ల్యేషా, తస్య చ దుర్బొభత(ం 

సంస స్మృతమతిగమ్య తాం చ దర్శయతి ౧౯౦. తజ నాయా థ్యానం 

య చ్చేదిత్యాదినా వినిగ్జిష్టుం, అపి చహ సోధ్వనః పోరమితి చ నిరి ర శ 

1రమవద మేతత్ . ౧౯౧. “తద్బోధనాయ జూం ద్ర యాద్యను[క మణ 

పాదృతం భవతి, తస్తాదాత్మ వ్రృతిపత్స్యర్థ హ్య్టిమ్నూయ వపు ఎకి 
ద్ధబు, ౧౯౨. 

సూ. _ అత్తగ్భహితిరితరవదుత్తరాత్. ౧౬. ర్మ ర్వి 

బ్రహ చాతరేయే ఖలార్వల వేత్యాది వాక స్టిమువలబ్ధం, అంభ। 
అగ రా ఆక చాట్ న 9 పృభృతీనామి హ లోకానాం సృష్టిరాత్య నోఖిహి ఈ. ౧౯౩. అత్రాళ్ళే 
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క ప్రబోధ! వర వవాళత్తొథ వేతరః కశ్చిత్ , ఇతి నందేహే నాసౌ వర 
మార్త త్వేవయు_క్ష కమిపాం వక్ష్తుమ్, ౧౯౪. యద్యపి చేకుణపూర్వ 
స్రష్ట ష్ట్ర దిక మిహాస్య నిర్షిప్తం, ఏవమవి లో కసృష్టి సాదా పె వెహ 

ళా యస్తాత్ . ౧జాన్నో తేస్తాదదకః కశ్చిత్స 9హైసౌ భవతి నైవ 

పపమాళత్మె, స్రష్టా వ పరమాత్తా చల్చంచమవాభవాతసృష్ట్రిరిహా వాచా. 
౬ 

౧౯౬, నై చేషో భూతసృష్టిః వ పృదర్శిజె ఈ కింతు లోకస ఎపిక్ వా, తే సన్ని 

వేళ రూపాం లో కాస్ప కేకి మపభు*తానామ్. ౧౯2౭. ప్రాక్ ఇబాంభ కః 

ప్రభ్ళతీన్లోక తేన హాషదోంభ ఇక నవ్వా. స్యాల్లోకసృష్ట 

మేశాధిప్టి న పురుమేణ. ౧౯౮ నమిలి శ్రుతిరవి వురువవిథం 

రవి 
లే mae — ~ అ ' భం చు. ౧౯౯. ఇహ చెత రేయిణో 2 హ్యోఘేత వ్ర తాషదిశేన క థయుంతి, 

; వాదినృఫ్ట్రనుఖిలాం నేత మూలాం వ జాపతిప్రనృ తామ్ ౨౨౦ 
. లో వ 

ఎ తె సదమిలి తు లివ5నె నై న వొత్తత తం సమత జగతః పా 

కృ శ్రేరా ్మైకత్యానధ్రారణం మెదిపి. 50౧ తత్చ్వవి కారా సేతుం 

ప హా హీ మి సలేస్య చేతనతన, ఉ సః న్నవ.పి చ తాభ్య్వూ గామానయ 
దేనమూాదికీ గ” భూయ. ౨౦౨. Bole ఒవ్ చ లోకే నిపెవ నతు 

అన్తే ద . ద రై 3 శే. ఎం: . అత్రోవంర్యేతే క్ల పరీ మూంళ్త యమ కోక 
భేస్తాద్యా ఏతస్తాదాత ,న ఆకాశ ఏళమా ద్వెషు. ౨౦౮, సృష్టి నగా 

పిత ళష్యాకా ఘూ వరో యథా తశేవావి, లో కవి a ఖ త్స 

త్యావా మా ముఖర్జి తావ, ౨౦౫, పరిగృహ్య తే యథా వా 

తణెన వెహోవ్ భవితుమర్హ ల హ్హా యత, చ వుగునవిధ బ్రతి హీ విశే 

షణం కీమవి దృశ ల త్ర, ౨౦౬. భవతు విశేవవదాత గ హణం 
—d\_ 

త తు తఇాొ పికేంచిదవ్ ఈయ ఇ న పూరక సృ 
UU) mi © 

శ్రే 

sce 

,9 

య క్యా లో న =. హాం 0 

ద 
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ర్ధాదిపరస్య వాకష్టిజాతేస్య్ట. ౨౦౯. 'భేదావ త్తిభ యేన ప్యూతదర్భక లైవ 

తస్య నిర్జి క్లూ, తద ద్రేతో దేవా బ్రతి వూర్వస్తాదివాస్య వాక్యన్య 

౨౧౦. శఇదావర్వ్న్యై తస్య చ తాత్పర్యం స్యాత్స/జావత్ " యుక్తం, 

వతిచేన్మై వం యస్తాదవథారణ మేతద త్ర త్ర నిగ్టిష్టమ్. ౨౧౧. ఆదావివోత్మ ఫ్బ్దః 

ప్రాగోక తాన ధారణం చ తథా, బి, హుపదం సృజ్ఞానం బ్రహేతు పవ 

సంహృతే' చ దృష్టముతః. ౨౧౨. కశైరనై న్వెర్సి ౦7 లేకస్య చ లోకన్బృ 

లంగస్య, చాభేనానీ నీన్వాశ్వే ప్రత్యగ్న మె బావ గృహ లె నాన స్ట 90౧ 

యల్లోక సృష్టి నచనం' తేదవీ శ్రుత్యంత రానుగుణ్యేన, పంచనువోభూ 

తాగాం సృష్ట్యు తృర భావిసృష్టిపర మేవ. ౨౧౪౯. ఛాందోగ్య లె _త్తిరియక 

వా క్యేషు చ సృష్టీకచన ఖేదేవీ యూజనయె కార్ట ర్టత్వం యథోవవన్న ౦ 

తళైవ చేహాపి ౨౧౫. వ్యాపారోఒవిచ ఇరా. సౌతాభో వి గానూనయ 

దితి విఖ్యాతఏ నోఒవి చ వివ మీ ఆ" స్థానుగుణ ల్వేనైవ సం గృహా ాతేవ్యః 

౨౧౬. సకలః కథాప్ర, బంధో న వివటీతవిషయ వవ. భవతి యతః, 

తత్ప,తివత్తైవిహ ఖలు పురు హోడ్డో నోపలభ్య తే కఖ్చిత్ . ౨౧౭. ఇహ 

చ బ్రవ్హోత్గేల్వేం వివటీతమితి వ వీతీయతే యేన, అంభః ప వృభృతినాం క్ల 

లోకానాం ర5శకపాలకానాంచో ౨౧౮. అగ్నాాదీనాం సృష్టిం శిష్యా 

కరణాని బాయతనమేపాం, ఉపదిళ్య దేహ మేతం సహా పె 

కథమిదం మదృలే. ౨౧౯. స్వాదితి వీత్యు శరీరం వవివేశెతి 

పృదర్శయతి, నెహా స ఏతమే పెత్యాద్యా కుతం వ వేళముపదినోతి, 
ట్ల ( థి టా 

౨౨౦. పునరపి యది వాశచాభి వ్యాహృతేమి త్యాదినా చ కరణానాం, 

త_త్తడ్యా వ్రపారానపి వి పెచయి తాాథ కో పహామితి పిమ్యు౨౨౧. ఏతం 

oy 4 ఇ ఇల అందో ie ర 
త్వమర్థ మేన రా వ్యా _ప్రతమమయమపళ్ళ్యదిత్కి శ శు, తిరిహ న ఏతమే 

విత్యాద్యా బ్రవ్లోత్తి తాం ప్రదర్శయతి. 599, 6 క్టేరవాక్యం యదిదం 

"బార్టిష బ్ర ప్వావ ఇంద్ర ఇత్యాది, తేన మహాభూతే స్పహ సమ 

మపి ఛభేదజాతమనుకీ క ౨౨౨౨. సర్వం తత్ప్రజ్ఞా నె త్రం పళజ్జానె ప్ర 

ష్లితం హత్కి వ తే కశొమియం వ పతం రా వుక్షునం ట్ర తి హాగిం ద్రవ్య కావింయం నో 

౨౨౮. తస్తాదివాయమా క్ర" భవతి సరాలే రవ నాన వతి సిద్దం, ఏతనీ౯ 
న య 

వ్యాఖార్ట న హీ హి స్ఫుటస్స్యాద్దుణోప 'సంవారః ౨౨౫. న హి పౌర 

సంగ తిన్స్యాదిళహూవ్యాఖా్యాంతరం ప వ్రృదర్శయతి, ఆత తృగ్భృపాతిరితర వదు 

స ఏన d 
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_త్పరాత్ వాజన నెయక్రవత డార్రక్యం దృష్టం హా కతను ఆలే తి. ౨౨౬, 
యో౭యం నిజ్ఞాననుయః గ్రా గప్విత్యాదినాతర్రౌన్క హృద్యంశర్ధ్యతి 
రసా వురుహో నిర్ధారితశ్స్చతనై కవ, ౨౨౬. ఉపదిళ్వ సర్వసంగతి 

ము_కృత్వం బహరూవతాం ట్రూ త ఉవనంవోరోవి స వా నప మవో 

J 

Cs 
ల 00 వ 

(కై 
లో @) డక్ cK షీ oh Gi 0౮! ర్ 

ల్ స్స్ 
"ట్ర ర గై! (1 G త్ర 

హ్ 
లో 

త్ర ర ద్ తులా6రగ ఎ హా శా ల్ ద్ద 5 RE వా స్యాళ్క మతుల్యార్భత్య మేత షోకి శీ హూ, 
౨౨౦. సనందాహోా సత్వ రాక సా ప్పమతుల్యాద్లః త్యముచతమితో, 
ఆమా న యోచన ] నారాచ కూ ట్ న్ ర వ్ వ తో స్ వీ రరాంవ్యతుల్య ౨వ పలతియ తె యస్తాత ._ 553౧. 

[ న్న్నూ నే విషము యుం_క్టం సానదగ సావ్వుం, 

నేయక వాకిషం వంక క ౫ నల యయ నీట - | ఫ్రం అస్యాసకిమస్గాత ళబ్ద యో గన, ౨౩౨. సకలమవీ చా త్ర 
తత we en Wye" wh య్ , చ ౧ ఊరీ 
సరి సటుపరం ప్రతీయ అ వాకిం, ఛాందోగ్య తూవ క్రమ వివపర్య 

యూ_ల్రద్వివర్య యో భవతి ౨౩౩, యద్యవ్య్వువసంవో ే  త తాస్ట్యావద్ 
పష మేవ కాదు తే “oOo సెతేంం త్ర (ఇ ఓ 9 వ్ స్ట ళో మలో లి ను టి ్ర వ్ర ("వ్యవ నుతేంత్ర్రాయం న్వాదె 
హోకా న గ = | గ్గ 

పసనం౦ంపహాోవ్వు, ౨౨౮. 5 నవ క ది ౮ అష లా ఇ తనా భీ( మనత స్యాల్సింసదు షొ విషర 
మెద “an GFN వపా సా ౪ దం వ అ 89 వ్ర వావ మగ ప తివచనను త్ర నిరికతి 
953% Tenn INO ల గా అ టో 7 a ' 

‘ rod yo సెది వెతక 8 సరా లే వ్ గ్ హా; తే నాన్ను ఆత గృపిత8యం్ సావో... క ల ఎ తగ్భ ఎద్య ఖత రేపాం హా వాజినాం తద్వత్ 
౨౨6౬౬. సాదన > ర్య గార ఎం వప లో ఇ 

యస్తాడిహా _ల్తేర త్ర ఇబ లై దాల్శరం సముపదిళ్య తే భూయ; w= ధా ద a య p మా షం అనయాిత చెత్చా పదవ థభారణాత * వపా చోవక మవాశ్వేన 
బాత థబ్లో క్రిం తే t న 

తిళబ్దా పి దృశొక తె సోయం. ౨౨౭. కపసంవ్యా తి వాక్యం యత 
డెదం భ నతి హ్యుపక మాయ త్తం, తసాదాత గృపీతిః క థమిత్య 
ce nn సర a నర ల గ్గ రై వి 
స్యో_త్తరం పా భవతీదం ౨౩౮.ఆత గృహితిరివోపి స్వాద త యతో౭వ 
ఛారణం చొావం, దీ ee a 

పం, నా శు తమిత్ వాక్యాదేక జా నేన సర(సిజానం 
ey ్ఫ్ ప తో ల ప్ ద కత త్ ల్ . 
౨రడా, అన ఛా ర్యహ సదె వె త్యతత్తత్సంవీపాదయివ రొరూ కం ఆత 
గ 9 అల ~ ల అభ అగ సమా జ రే 
| సత్య్యాం త దేతదఖలం సమంజనం నోవేశ్ర్, ౨౪౮౦. ముఖ్య 

రుం రగ 7 వ్య ఇ (5 న న ఉం ఖే 3 ఖ ప్త 
యో ల సన విజ్ఞాత ఇతి కథమిదం యుం_క్షోం, వీవం పాగుత్ప శ్రే 
అల ( | my ఒళ్లో "టీ స్నో స్స ఎక త స్ భఖభారణం యచ్చ, ౨౦౮౧. జనస్య వాత ళ బైన వరావు 3 6 



1406 భాప్యూర్థరత్న మాలాయాం 

రృస్ఫుషు_పృవస్థాయాం,సత్సంవ తను క_ర్తనమవి చ పరిప్రశ్న పూరకం 

చ పునః. ౨ర౨.త త్త ఏమసీత్యన థారణ మేత క్ర దాత్య్రబోధ నే యు_క్వం, 

ఆదాకు సంవదీదం ఫూరొష క్తం సక లమనువవన్నం స్యాత్. ౨౨౦ ౨. 

వయా అర్య బల హా res) 
“OO అ 

సహా సక్రమత్రం తత ్వవన్యాసోపి భవతి యుక్త గ ఆత తక రనం 
oa చా 

వాష్యనాళ్ళి తాకీ _ర్హనం చ నేవాో స్త్రీ ౨రర. సామానోఫిన క్రమ వ్రహస 

వాక ప గవిశేపసా కాంక్ష! సచ్చృబ్దార్థోో పీ తథా విమృశ్యమానస్తు 

ముఖ్యవఏ వాక”, ౨౮౫ సచ్చబ్దొసౌ దృష్టో ఖావావధిభూతివ సున ఏవ 

వాచారంభ ఇళ భ్రాదిభ రి స్పస్వస్వు చానృత త్వన ౨౦౬ సచ్చష్టార్థో 

శ ఇ 6 ee . నవ నష న్ వ జ అగ అద రాం 

ముఖస్టికి పరమార్తే' స్వా ష్” ర్టదివా వస్తు, అమ్మా నవిపషనుతావి 

బాన చాడ పువ్వు మావహాత్వ త్ర, ౨౮౭. ఆహార పొతేం తదిదం 

®— త్త ం త్ో 
పొ తృమివాహర తదేతదితి వాకే్యే, అమ్మా నవిషమతాయాం సతౌ్యావు 

పర్ణ సామ్య ముపలబం. ౨౮౮. కణ్టితొ హా వాజివాశ్వే త్వవుర్థనవ తు 

కరం ఫో ns తు తదర స్త వమరపరగృంత ఏవ గిరి షః 
తెదర్భపరష్థింతేః, భాందో న్ శ వ థొ a న్ నిర్దిష్ట 

బో య అ 95 క్ష న = 

౦రో౯, పృతిపాదన ప్రకా? భి ్ న పి తదర్భవ_స్త షఫి న, వశ సయం 

విదాశయుకో పనా తే న గుణొససంవహోర ౩, ౨౫౬౦. 

సన నూ dU 

నూ, కార్యాఖ్యాన”దవూర్వమ్. ౧౮. 

ఛందోగా అవీ వాజిన వలె పా ప్రాణకరణసంవాదే, ఆమ్నా య 

జ గ మ గ కాం Fa 5 Wn 

పోస్ట శ్వ క్కిమిమర్యాదమన్న మాద కం. ౨౫౧. తస్ర్వ్వైప ప్రాణన్య 

హిపో వాస స్పమామనం త్సేలె, ఛందోగా_స్తస్తాద్యా ఏతిదిత్ పున 

స్పమామనంతీహ. ౨౫౨. ప్రాగుపరిష్టా దద్నిః పరిదధ తీ త్యేవ మారి 

తత్ర కం, వాజసనేయిన ఇహ కిల వి ద్యాంసశ్ఫ శ్రియా అశిప్యంతే! 

౨౫౩. ఆచామంతీత్యాదిక మెత ద్వాక కిం సమామనంత్యో త్ర, అశిశిషకా 

మశితవతామాచమనమన గ్న చింతనం చాపి. ౨౫౮. ్రాణస్యు దృశ్వశే 

కిల కిపేతదుభ యం విధీయతే కిం వా అచమన మేవ శేీవలనునిగ్న లౌ 

చింతనం విధీయెత, ౨౫%, ఇతి సందేహ? త త్రోభయం విధీయత ఇళ 

ప్రశస్త ప్, ఉభయమపి గ మ్యుమానం తిద్వద పూర్వం తతొ హ్ 

విధ్వర్హ్హం. ౨౫౬. కినలనూచనునం వా విస్పష్టై విధివిభ_క్తిర శ్రీ 

యతకి ఆచమన స్తుతర్షృం ప్యానగ్న ఆ*[_ర్పనం ఛభవేదత, ౨౫౭. ఏనం 

పాపే టబూతే న పొచమన విధేయమటెతి కానే నాచనుగం౦ 
శ ౦ అం? వ్ 

| 

యా 



“కడప స ఇతివవీదం హి. అల్లం. న చ విగంర ౧తసపాద భా 
ద్ర జల లా ఫాం వ 
ఇయ లే కాచుకో, న్వేహో శతిరస్యాః స స తేళ్ళ వేనూల 

మ క. ఇ ఆశి 
మి తున హి యు కం. ౨౫౫౯. ఇహ మూలమూలిభావో యోసౌ 

విన్నవి య యోర్చవతే సె్వెమోమాచమనం శుద్ధ్యర్థం సతి 

రియం వృదర్శయతి. ౨౬౦ యా ప్రాణవిషయవిచాస్టే ప్రక రణ వఠిళా 

శ్ సాచెహా, తవ ద్య్టిషయ మేవ శీల మాచవునం విదథతి నద థా 

తత్. ౨౬౧.న పాావిషయవి ద్వాసం యూ గ్యాచమనమిహ విచయ 

నై వాళ్ యితుం కకర్ణిం వూరు సవోవలభ్యమానత్య్యత్ ౨౬౨. 

న నిధేయముభయమతబ్రిదముభ యనిశానే హి వాక కష భేదస్సా స్టిల్ ౩ 

త స్థాత్శృృృతినిర్దిష్టం ప్రాయ త్యార్థం యచేతడాచమనం. ౨౬౩. అశిశివ. 

తామళితవతామనూద్యు తత న్ మేవ తదనమితి, అఆచమనయాస్వప్పు 

హ్యునగ్న తాచింతనం హి విద్యాంగం ౨౬౮. ఉవదిళ్వులే హి యస్తాద 
పూర్వ మేత త్త తతో పా విధ్వర్హ 0, ఆచమన స్తుత ఫ్లో వ్యానన్న తావాద 

వ్రతితున నాన్టియ్యం. ౨౬౫. అచమనవిధ్యభా "వె స్తుత్యర్దత్వం కథం 

భ్ వె చత్రస్య, కీం చ వి ధయత్వనువి హ్యానగ్న తౌచింతనస్య ఫాలివా, 

౨౬౬. ప్రాయతా" వ్రిర్ణత్వేం కిల పరి థానార్థత్వమితి తు యా చాస్య, 

వకసా్వాచమనస్యోభ యార్థ తా నేహ నాభ్యువే తెహ, ౨౬౭. యస్తాదాచ 

మనం తక్బాయత్యార్థం శ్రీయాంతీరం భవతి, ఆచమనీయాస్వప్పు చ 

వాసస్పంకల్చ్పనం క్ళూనై సవ ౨౬౮. సరిథానార్థం వ్రాణస్యాభుర్ధప 

గమ్యుత బ్రలిదమనవద్యం, అవి చేహ నూర వాక్యం యదిదం హళ్వళ్వ ళు 

వ = స ee ఖాకీ ళం ఇంద 
ఆ క్రినుభ్య వతి. ౨౬౯. తన చ నన న్నా భవహార న్స్ ఎదలో వ్రతివా 

న హి యుక్తం, నాసా హీ కబ్బ్లలభ శక్యతే నావీ మూను_మైః కర్తుం. 

౨౭౦. కింతు. ప్రాాస్యాన్నం సకలమి వన్న దృష్టిరుపదిప్టా, తత్సాహ 

చర్యతోోస్నీ న్నా పోవాస అతి వాక( సచివ ౨౭౧ తదిదమపామాచ 

మనం న చోద్య తే కింతు సుప్రసష్థాసు, ఆచమనీయాన్యప్పు కా విహితా 

పరిథానద్భఫ్టిరిఆ యు కం. ౨౭2౨౨. యది చాాతైనం నస్యాట్ప తదా 

భవెదర్భవై వళసం వ వృత్తే పూరషత భ్యాసవిథస్ల న్ు త్తర yg శ్రియా 

విధి శే, ౨౭౭ అపిచాచామాతీతి హొ నాయం శబ్దో ఏ సిధవేమో- 

భవతి, లట్స్సత్యష్ట యో యతోసౌస వ రమానాిథాయకో ద్భష్ష 

ef లై 
Vo 2 టే 

ల్ Ce 

~~ 
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౨౭౮ యద్యపి చ వర్తమానా తాత్క మన్వ్టంత ఇతి హీ తులై రివ, 

సత్వం తథావి వాసః కారా్రఖా నాదిర్షిథీయ తే తదిదం. ౨౭౫. వాన 

స్పంకల్పనమిదమపామవూక (౦ చాచవున మేతత్ , ఆచమనం హి 

త చేశతత్చూర(పదితి దర్శితం ఘా వూరషత్క. ౨౭౬, యచో్చో క్షం 

వ్యాచకునే విస్పహా  విధివిభ_క్షిరిత్ తదపి. ఆచమననై గతన్య 

వతు. కం పూగషవ త్త(లింగోన. ౨౭౭. అతే వవ చేవా కాణా( స్తసా 
తజ 2 ఆ బశ అ శ్వ చ ధీ బి రా 

వటి నాముసంతిష కంర ఎనగ్షిం రాచి లన కిలాథ 4 
చేవనుతి నా తీవా, కుర్యం మన్యం ఇల వహ్వ వలా థగ 

వస్వంల ౨౭౮. తన్థాదిహ మూాధ్యందిన ఖా ఆ చానూప్వూ తదిదమాచ 

మనం, వనం వాసోవి_త్హే షం విధీయతే ఇతీపహా యు_క్షమా శ్ర యితుం, 

౨౭౯. ఆపో వాస ఇతీయం దృష వాక్య పృవృ_ర్తిరెశై వ, తన్తాద్వి 

'ధేయమ్ర, చ వాసోవిజ్ఞాన మేతదితి సిద్ధమ్. ౨౮౦. 

నూ. సమానవవం చాఖేదాత్. ౧౯. 

ఎ 
a కశత Yom — 

వాజసనేయక శాఖా యామగ్ని రహస్వసంజ్ఞి వ్ గం భఖ, శొండిల్య 

నామకలీతా కాచన విద్యా పదర్శితా భవతి. ౨౮౧ తత, స అోౌన 
బా WU శీ 

ముపాసీతేత్యాది పృదర్శితం వాక్యం, తత, చ మనోమయత్వం ప్రాణ 
నా వ న్ జ్ కూ 

శరీరతగమూత్తన_స్పస్వ. ౨౮౨. భొరూవపతెతిచ లె క్ఫూయంత కిల 
తీ త —9 ర్త లో 

గుణా_స్తతై వాన్వే, కాఖాయా మెతస్యాం బృహదార శ్వే పునళ్చ వఠిత 

మిదమ్. ౨౮౨౩. వాక్వం వమునోవుయోయం వురుపో భౌస్పత్వ వ్వ 

మాద్యం హొ, స చ పుకుహోంతన్హదయ న్రీహియవాభ్యాం సమో 

2 గ. న్ సక ల్ అవమాన జ గాం జాతి వహ కొ ని న 
ప్పి తత్ర కః, ర జస స ౮%సధివలి వె సవ్య 

మనం, యదిదం కం 7 తం తస్మీన్వా క ద దర్శితేః వృురుషః. 2౮ 

త్ర కిమగ్ని రహ సై బృహ దార లై భ పెదసాపెకా, విద్యా త్ర 

గుణానామువసంహారోథ వా కిమనై రివ. ౨౮౬. విద్యా తత్ర గుణా 

నువసంవోర న్చేతి భవతి సందేహః, తత్ర చ విడ్వాభేదో గుణవ్వవ 

నేతి యు_క్టమాథాతి. ౨౮౭. యద్వేకా విద్యేయం భవతి తదా పొన 
a నీ ధా అగ జ 2 = గ్ =~ 

నుని వార్యం, గిన లను ప్ ద [ 

అంబ. ౨౮౮. వరిహ్నూతగ్షై నరు కర్షం విదాషిక 

నిరార్న పసం హాయ కవ గు నం వలు WE 
వై న 1 ణా ఇహాన్య త్స యులరి కస్సు! 

- / = ధు 
౨౮౯. ప్రా, ణం ద్రియాదిసంచా దాది బషవం హా దర్శితం వూరం, 
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రా Ta వ 
యా 
౦ శాఖాయాం వది త్ర ధ్యేతృ భేద బా ధేన, ౨౯౦. జాగృతి చ 

పౌనరు కష కథమిహా విద్యా భ వెదసావేకా,వకం విద్యావిధిపరమువరం 

స్వాద త, గుణవిఛానార్గం. ౨౯౧. ఇ్రితాషమ్నా నవిభా గాడి(దై ఇకత(ం 

న స ప్రపీవా యుకే తర్ష్వతిరి కా నీ మూ ర గంటా 

హో వ్ర్న్వం. ౨౯౨. వ్రహ చ సమానా అవి తే సాళ్విమన్నూ యంలి 

మనోమయ త్వాద్యాః, తస్తాదిహ నానో్యోన్యం గుణోపసంవోర ఇత్యతోో 
చాలే. ౨౯౩. శాఖాసు నిఫిన్నాస్వపీ ని్ై విక త్వం గుణొొవసంవోరక, 

భవతి యశ్రావెక న్యాం శాఖాయామవి తవ భవలిదమ్. ౨౯౪. 

యస్థాదుపాస్య మేతన్న నో మయ త్యాదిగుణకముభయ త్ర, ద్రవోభిన్నం 

వత్యభిజానీమోఒతో న ఫిద్యలే విద్యా. ౨౯౫. రూపాఖచే సత్యవి 

విద్యా ఫేదో న శంకితుం శక్యః, యస్త్థాదుపాసనాయోా రరూవముపాస్యం 

న చాన్యదిహ కించిత్ , ౨౯౬, నను వొనరు క్ష ్రఖత్యా విద్యా 

ఛేదో2 త్ర యుక్త ఇతి చేన్న,అర్భవి భాగోనో భయమసపా్యామ్నా నం హా 

భవతి యు క్షమిహా, ౨౯౭. విద్యావిథి వర మేకం తపరం గుణవి ధి 

వరం భవేదితి హి, న న్వెనం సత్యపఠితమగ్ని రహాన్యే స వవ ఇత్యాది. 

౨౯౮. పఠితవ మేత దేవ హా బృహదార ణ్యే తు యచ్చ త త్రాన్యత్ , 

వరితం మనోమయోఒయం పురుపో భా ఇతి తు నైవ పఠితవ్యమ్.2౯౯, 

ఇతి చేన్నాయం దోపో విద్యాయా వి పృకృష్ణ దేళస్థా, అత్ర సమాన 

గుణామ్నానబలాతాం సృతేష్టిభిజ్ఞాప్య. 30౦౦. తస్యామి కాన త్వా 

ద్యువదిశ్యత బ్రతి హ్ సక లమనవద్య్వం, శూయంతే యత్తే గుణా 

బహవ_స్పత్ర, వ్ర థానవిధిరవ. 30౧. ఆన్యత్ర, తదను వాదాద్దుణవిధిరేవ 
హి న చ ప్రృథానవిధి; బృహదారణ్యే గుణవిధిరగ్నిరవాన్నే ప్రథాన 

నిధిరవ 30౨. అ ప్రాప్తాంశార్ణతయా వాక్యం యత్రార్థవ_త్తరం తత్ర, 
ప్రాప్రవరామర్శః కిల భవతి హీ నిత్యానువాద ఇతి తేన. 303. 
తస్తాన్నా పోదితుమివా ళ్ కా స్యాత్చ త్య ఫిజ్షైహో, ఏక సారం శాఖా 

యాం విడై ఏకత్వం గుణోవనంవోరః 305. 

అ నూ. సంబంధథాచెవమన్య తా వి. ౨౦. 

UE 

ఆత్ర చ బృహ దార ణ్యే సత్యం బ్రౌతి చోవదిక్యాడా, 
ద 'తౌంద౦ం0 వాక 4 దా . 30౫. త్ర ఏ _క్రత్సత్యమసావి ద్య క్ట మెత మ్నాతమ్ 

177? 
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వి 

“స్టా ఏ వాధి వై వమ థ్యాత్మం, ఆయతన భేద 

ముపదిశ వ్యాహృ ఏ దేపహాతాం చ సంపాద్య. ౩౦౬ దె డఉపనిష దా వా 

దిశ్వే తే అన్నా వనిషదివాహారితె, అధిదై వం పి తథై వా థ్యాత్మం తన్నో 

వనిషదిహోహమితి. 308౭. తృత, చ సందేహోసావుపనిషదా యే 
పృదర్శితే భ వతళ్క అవిభాగేనై వై తే కిము బై ఉభయ త్ర చానునం ఛే యే, 

3౦౮. వకాధిడై వమపరా త్వ థఛ్యాత్మమితెవా కిం విభాగోన, ఇతి సం 

చేహే తదిదం సూత్రై శైవ ప్రా నిరాప్య తే సపది. 30౯. శొండల్య 

సంజ్ఞ కాయాం విద్యాయాం కిల గుణోవసంవోర్య్ణ, యద _త్తద(దివో ఏ 

చ గుణోవసంవోర ఏపు యు _క్షతమః 3౧౦. ఏకా హి సత్యవిద్యా 
కిలాధిటై వం తశ్చావ చా థ్యాత్మం, ఆ తాధతా య స్థాదువ క, మశ్నావ్య 

భిన్న ఇహ దృష్టః. 3౧౧ పాఠళ్చ వ్యతిషకో దృష్ట స్త్పస్తాత్క థం 
హ్యయం ధర్మః, తస్య్వాముదితస్పన్నపి న స్యా_త్సస్యామితీదముచితం 
స్వాత్. 3౧౨. యోఒప్యాచార శ్చొదిత ద్రవోనుగమనాడిరూాప 

ఆ చా నై గ్రామగ లేరణ్యగ లె స చ తుల్యవదేవ భవతి న విభిన్న? 
3౧౩, తస్తాదుభ యోరవ్యువనిషదోరుభయ త్ర భవతి సంబంధః, వవం 

పావ్వే తమిమం వతం సంప్రతి నిరాకరోతిహ, 3౧౪. 
లో 

సూ. నవా విశెపాత్. ౨౧. 

నైవోభ యోా_స్తయోరియముభయ త్ర పొ_త్రర్మత యుకె 

స్వాత్, స్టానవి శ షనిబంథో యతఏతస్యాముపాసనాయాం స్యాత , 

3౧౫. వతస్మిన్మండలలం్తతి నిర్జి శవ్యోధి దై వికం పురుషం, ఉవనివదహ 

రిత్యేవం సఫ్రావయతి హి దతీ.ణేతీ. పురుషం హి 3౧౬ ఆథ్యాత్మికం 

సకృత్యాహమితి చ తస్యోసనిషదువన్యస్తా, తస్వేతి సర్వనామ చ 
నూ తి ఫీ టాం సా ప 

సన్ని హి తాలంబనం హి సర్వత్ర, 3౧౭. తస్తాదాయతనవి సేషూలం బే 

నేహ చోవదిశ్యే తే, వలే ఉవనిషదావితి కుత ఉభయ తై )త యోర్చ వే 

తాకీ! 3౧౮. నన్వెక వవ వురుపో భవతి వ్యాధివైవమేన 
ణి fu ఇన బో ? ల అ జ మథ్యాల్యిం, బహాణఏక వై నివ చ సత్యే స్వ్యాయత న యుగ, ముపదిష్ట మ్, 

3౧౯. ఇతి చేదేకస్యాపి హి తత్తదవస్టా వివేషరారా?ోన, ఉపనివ 
దుపడేశోసావహరహామితి కిల విశేనతో దృష్టః. 3౨౦. తస్తాదుపనివ 
దేషోతదవ స్థన్వైళ భవతి యు_క్షతమా, ఆచార్యనై క స్యాప్య నువ_ర్భన 
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మిహ యథా నిఖన్నం స్యాత్. 3౩౨౧. త _త్తిస్థతో వి హీ న భవేదానీన 

స్య్వానువర్హ రనం యతా వత్ , య _త్తిష్టతడప ఉవదిష్టం న తదానీనన్య భ వలి 

తద్భదిహ. 3౨౨. యచ్చ స్వమావమ్య తై) నుబద్దధర్తో భ వెదినోర్యస్య, 
తస్య 7 గామారణ్యవి శపూభా వేన తుల్యవ ద్భావః. 33. ఆత ఇహ 

దృష్టారతో, యం" న వ ప్రకృతా ర్లైకసా ఢనో భవతి తస్తోదువనిపదోరిహ 

-© 

యుకె చేనన్యా్యా _త్త యోర SE శయకొ ౩_౨'౦ో, 

సూ, జయం వ ప, ౨౨. 

రంగమస హు భా కచేసరూ సమితి 3 ee 
శాల! ( 

—- రొ ర 

చేశోయం సృదైవ త్ర స్వాత్ ౨_36౬ తస్తాద్విదై "కేపి స్దానం 

భిన్నం యథా ఛపెత్తత్ర, అతిచేశా చేవ స్వాదు సంవ ప్రత్ హీ 

సెద్ధవిహా. 3౨౭. తసైతస్యతా' ఇ దావ కొ దెళ బలా 

ఉపనిప దహరిత్యా దా తదసత్త్యా లె; వ్యవస్థీలె భవతః, ౨౨౮. 
ర ర ల్ శ © ol అ 

సూ. సంభృతీద్యువ్యా ప్ష్యపి చాతక, ౨౨. 

విర్యేత్యాద్యా రాణాయనీయకాఖా యాం, శ్ తి 

రామ్నా తొ తత్ర, బ్రహ జ్యేస్టత్వగుణక మువదిష్టమ్. 99౯. వీర్యాణి 

సంభ్ఫ తాని ప్రదర్శితాన్యస్య ఆక లం స్తా వాద్యూత్చ శె _ల్పష్ట్వు 

లోక మేతం సమాతతా నెత్తి, ఏ౩ ఏహోఖలేషు పఠితా బహ 
ల్ 

విభాతయఇమాళ్ళ్చ తత్ర "కాం, తేనచువ నిష శాండల్యపచదాంకి 

తాళ్ళ పంవిదా వై. పదో పఠతి హూ తాసు కమిమాస్పం భృ త్యెద్యా 

విభూతయో యాస్తాా ఉవనంగృెన్యారన్నుత నేతి విచారే తదెత 

దిహ పఠతి. 33౨. _సంభ్భ త్యావిలి భూతయ ఇహా ఆాండిల్యాదిసంబ 

నిదళ్యసు, ఆయత న భద యూ7గె దుపసంహా రుం న తా హీ శకంలో 
లి 

5౩౩. శాండల్యడ హం సా Es హవ మా 'మతినత్వమస్య నిర్షిస్టం, డవ 

5 సలనిచ్యాయామయి. ్ యయతనత్యె. స తనో ష్ సం. 353ర. ఆథ్యాత్మిక 

మాయతనం పృతీయతేమౌ బాప్పవమాసు విద్యాసు, సంభృ త్యాదివి భో 

తయ ఏతాొః శీవలమిహోధి దై విక్యః 33౫. క్రూయంతే న స్వెతాస్వపవి 
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చ విభూతయ ఇవాధిదైవిక్యః జ్యూాయౌాక్ దివ ఇత్యాదా వెప క్ 

స ర్వేష్వితి శ్రుతివ్వవి చ. 355౬. యావాన్నా అయవమాశాళ అతి 

శ్రుతిషు చ తథా పృతీయంతే, సంత్యాయతనవిపానా షోడశ కలసంజ్ఞి 

కాళ్ళ పరవి ద్యాషః. 3 ౨౭, తస్తాత్సంభృ త్యా చేరుపసంవోరో ౬ శ్ర, యుక్త 

ప్రతి చిన్న, సంభృ త్వా దేర త్రానువసంవో ౭ స్త్రి కారణం కించిత్, 

33౮. _కతివయసమానగుణసకొ పాసై వకవ పా భవతి విద్వ్యైక్యం 

తత్కిల గుణోవసంహృతికారంణ మేతన్నదృళ్యతే ప్రకృతి. 33౯. 

భా వాత్సంభ్ళ త్యాద్యువసంహోర్ న చేహ సంభవత్కి అరత్ఫపానై 

కత్వం విడైష్థక ల్వే నియామకం న భవేత్. 3౪0. తచ్చాపాస్రక త్వం 

విద్యా భే దేఒవి దృళ్వ లి ఖాస్తే, బ్ర మ్రైకరూవమపి కిల విభూతి ఖీ దై 

రుపాస్య లె బవుథా. 35౧. ఇహ కిల పరోవరియస్తాాదా దృష్టో 

వా్యాపాసనా ఖేదః, త స్తాద్వి ద్వైకత్వం యదిదం తత్చ్రత్వభిజ్హ మైన 

సాత్. ౨౦౨. తద ఖె వాత్సంభృ త్యాదినా మేతాసు నోవసంవహోర$, 

ఇస సూ, పురువవిద్యాయామివ వేతరేపావమనావ్న్నూనాత్. ౨. 

ని 

శ్రి 

ఆ రహస్య భాహ్గణసంజ్ఞం కిల తాండివె ంగి శాఖాసు. ఏల, 

అహం ల ఆద్య ాం 2 టో జన — అ 

తత్ర రహన్య బ్రాహణవయమ మ్నాలతా హీ పురువవిద్యాఖ్యా; త్ర 

చ పురుపోయజ్ఞః కల్పిత వవం తదీయమాయుశ్చు. కరర, త్రఖా విళ 

జ్య సవన త్రయం చ యాన్యశిశిపోదికాన్య్భపి చ దీశూద్యాత్యృతయా 

కిల తాని చ తత్రైవ కల్పితాని తథా. 356౫, ఆరిరం త్ర జపా ద్యా 

అన్యే ధ రాళ్ళు తత్ర నిర్షిష్థూః,ఇహా లే త్రీరియకా అవీ పఠంతి క మహీహ 

ఫఘురుప డ్ kt వ గ్య గ mm పురుషయజ్ఞం హీ, ౨ 'లో౬., తనైషివం విదుపో యజ్ఞ స్వా త్తతా వది కన 

వాశ్వేన, యే తాండివైంగివాక్య వ్రదర్శితాః వురుషయజ్ఞ ధర్మాస్సు! 

3౮౭. ఇహ శై త్తిరీయశే తేవ్వషుపసంవార్యా న వేతి సందేహ, ఇహ 

పురుషయజ్ఞ తాయా ఉభయ లైైైవ చ సమానరగూపత్యాత్ . 3౮౮, 

ఉపసంహారస్సాదిత్యా కొ. వే తస్య చో త్తరం ట్ర్రూతే, ఉపసంవా ర్లు 

నార్హంత్యే త ధరా యతొోఒ త వైపమ్మ్యుం. 35౯. ఇహ వుకముపయుకి 

కీ రన మేశేషాం తొండివైంగినాం హి యథా, న పా లైత్తీీయ కాగా 
మామ్నానం దృశ్యతే తశ్షై వేహ. 3౫౦. తేషాం పీ యజ్ఞసం పాదన 

మితరవిలత్ణం హి దృష్ట్రమిహ, పత్నీయజమానాదిక మితరలతు.ణను 
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దాహృతం త త్ర 3౫౧, యత్బాతర్య భ్యందినమి త్యవం సవనక ల్చ్బనం 

'లేహేం, ఫతరపేలమణ మేన హా మర ణావభృథ త్వసామ్యమనవి యచ్చ, 

వ: తదవి హా పప్పియస్తా 3 బె నలత డో గాన భూ మసాభిభ వె, న 

రర్ప్రత్యఖిసంధిక మం భవెన్నావి శై = _ల్హిరియేఒస్మి౯. 3౫3. క. 

యజ్ఞ భావశ్ళుతో= స్తీ నీ కిం త్వ, వాక్యమిదమ స్తీ , న్ని విటుపో య యజ్ఞ 3 

వ్యధకరలే ఏవ భవత ఇవా సష్ట్యా 5౪ సావమూనాధిక ర ణే వ పుజ్ధా 

చే "శనా వి వేలే న చేహ సంభవత, న హా విదుషో యజ్ఞ త్వం ముఖం నిమ్స్ 

వ క్రుమిహ డం 5౫2, విద్వత్చంబంథి రో యజ సనత్ నిష్ట 

ప మిహ వాచ్యం, అత్తా యజమాన 9తి శ్ తర్హి యజమాన భెనయు 

దిశస్ది. 5౫౬ వ్వధిక రణతే తై వ హొ నిదమో ద్? నయతి యజ్ఞ సెంటలభ ౨ 

చ తనె నైైష్టవమిలత స్ఫుటమనువాదశ్వు శు తౌ డ్ శీ తాయామ్. 5౫౭, 

సురువస్య్ట యజ్ఞ భావం తణైవ యజమానభా నెమూాత్త, ని చ్క కల్పయత 

వ చాయం దురాకో భవతి వాక ఇద వహ 3౫౮. అంచ 

న్నా వ్ సేయం పరా విద్యా వదర్శితా ఫూ వర్షం, తేనై సవం విదుష 

నున్చి - పూర్వ శపస్స్య క్ . 3౫౯. అను వాశ 

( రజో 
క్ శ 

3 ర్ 
ah ల bY 

స్ శ్ర 
గ్ర గో స్ు 

(౯ 
శ 

న్ 

([ 
6 
1 

గ్ en 
ర త్త 

చ శేవలమువాయుర భివృద్ధి తస్తావిహ శాఖాంతరవకి కాన పరుష 

యజ్ఞ ధరాణామ్ 3౬౨. త&త్లీర రృంత్రాదీనామ పా కి ప్టీసె త్రిరియే యుక్తా, 

సూ. వెదాద్యర్థ భెదాత్ ౨౫, 

అధర్వణ కానాముపనివ దార మ్మే స వవ మంత్ స్తీ. ౩౬౩. 
2 ల 

\ 

సర్వం ప వ,విథ్వి హృదయం వ వ్రనిధ్య ధమసీ; వ్రవృంజ్వ రర బ్రతి హా, 

మం తో yg దేవసవితః సు పె త్వాపిర్టి 'ఆాండీనాం దృస్ట్యః, ౨౬ ర, 
య 

కాటార్థయనేనాం మంత త్ర గే తాశ్వొ హారితనీల ఇళ "పదికి నన్నో 

మిత్రళ్శమితి హీ భవతో కఠానాం చ లై త్పిరీయాణాం. ౨౬౫. చేవా 
తో వువడ్ష్యై చబ్రాహూణవాక రం తు వాజినాం దృష్టం అగ్నిష్టోమ 

. .ట్రాహణ వాక్యం యద్భ హ్హా వేతి నిర్చిష్టం. 3౬౬, ఉవనిస దారం కిల 
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కౌపీతకినాం తదేతదామ్నాతం, అత్ర, వువిధ్య ఫూ రార మం త్ర 

స్ప రడి యె చ నిర్దిష్టాః. ౩౬౭, యాని సృవర్షవూర్యాణ్య పి క శ్తాణి 

ప్రదర్శికాన్యత్ర, నిద్యాసు లేచ మంత్రాః కరణి చ యాని తత్ర 

కథితాని. ౩3౬౮. ఆాన్యుపసంగృహ్యూం ల కిం వా నేత్వశ్ర భవతి 

తి నక మోామాంస్యా, తత్ర పహా్య్యాువసంవోరో విద్యా న్వెషాం మా యుక్త 

భాతి. 3౬౯. యస్తాత్పర్యాణ్వ తాన్వువనిప దామిహ సమిాపపఠిఆాని, 

యద్యవీ విద్యార్థృతయా విథానమిహ నోపలభ్య తె తేహిమ్ ౩౭౦. 
సరగ ్ క నం చే వ ణి బే ర చ సత్యం తథాపి సన్ని ధిసామర్థ్యా తృదనుమాయ తె వాహ, నన్నేపాం 

మం తాణాం విడ్వావిషయం న కిమపి సామర్గమ్. 3౭౧. కరాణి చ 
తా ఫి 17 త | సహ 

ఖా ల నగా గా గా ] మెం ర ఆద్య ప్రన నాం ఫ్రణొవ్ట కై నియోజిత" వవ లా గాత సులి మనా 

వి ద్యార్థత్వము చితమితి వెన్న. 52. నామం మం_తణాం ఫ్ద్యూ 

విషయమవీ వక్తుమిహా శకం, మంల్రైషు $ర్తితొని చ హృదయాదీని 

వ్యు పాస నేషు కిల. 3౭3. ఆయతనా ద్యాత్మతయా యత ఉపదిష్టాని 
గాం వవన డాలు ఇ పాస Em తేన తద్దా? , మం త్రైణాముపప XY వాున్ట్ఐ సనాంగ త్య మవ 

మూాదినామ్. 3౭6. వినియోగో మం శ్రాణాం దృష్ట ఉపా స్టీం చ 

క వవదగ్ర కళా "తె 5లోకోంపా సీభ్రా క్ష భూః చవచ్యు వుల్తిక్ శత యా హలొ కోపా _స్పిళ్ళాందోగ్యదర్శితా 

తత్ర, 3౭౫ సుతదీర్హాయుప్యార్గం పితు రెప. పారనాపరో మంత, 
య యం థి థి (టా 

బ్రహ కర్మణాం పవన్చ్యాదీనామప్వున్య థానియు క్రానామె. 3 ౭౬ విద్యాసు 

చ వినియోనో బృహాస్స తిసవస్య వాజపేయ అవ, అనిరుద్ధ ఇతి పా వే 

లేహిముపసంహృాతిం నిరాచస్ట్రే. ౩౭౭. న్రైపానమువసంవోరో విద్యా 

చేషతాన కప ం వవిదర దమనీంచ్వే స తాసు భవతి యు_కృతముః, హృదయం వ్రృవిథ్య థధవముసిరి చ్వెతన్మం శ్ర 

దర్శితా హ్యూన్ధాః, 3 ౭౮. హృదయ వ, ఖదరూ పా విద్యాసంబంధవర్థి ఈ 

భిన్నాకి న చ తాసిరిద్యాాభిస్సంగంతుం తేషు భవతి సామర్థ్య మ్ 
అ wn వాం గ - గ Pa e 9 3౭౯. నను హృదయము పొ_స్థ్టంగం తద్దె షరా స్యాదుపా 

సంబంధః, ఇత చేన్న హృదయమా ట్రం పబ్యువాసనాంగం క థ్ర0 

చిద త్ర, భవేత్ 3౮౦. హృదయ వ్రఖథద రూపో ముం కథమి 

హోపయు చ్యేత, అవి చారవిషయ ఏవ పొ మం తాగ్థోయం వ్రతీయశే 
సకలః. 3౮౧. తస్తాడిహాభి చారికకృ త్యెనై వాస్య భవతి సంబంధ! 

అ / బు అగ 5 కూ 
తద్వచ్చ 'దేవసవిత; వ్రసు వెత్యస్యావి యజ్ఞ లింగన, 3౮౨, యశ్ఞైన 



తృతీయా థ్యా యే తృతీయ పాదః 1415 

కావ హ్య భిసంబంథో భ చెన్న విద్యా ధిః, యస్పంబంధ్లవి వకవ వ స్పహి రీ పా 
ot 

ఖు మా ంతెచేణ నిాయః ౨౮౨. వరా తాం చాన్నేషా మూమవి శేహాం 

చిత్చ , సిద్దలి లీంగోన, శేమోంచిద్భచ నేన చ తథా వృమాణాంతశేణ 
శీహాంచీక్. 3౩౮౮. ఇత్య ర్ధాంతరవి నియు కానా మెపోం కహసస్టి 

స్ 
వఠి కానామ్, సన్ని ధిమాత్రే,2 చేవ హీ విద్యా శేషత్వవాసునకక్న మిహ, 
3౮%. శు శ్రుత్యాదిళ్యన్పన్ని థిటౌర్చల్యం హ్ ప్రథమతం త్ర తఏనో కమ్ 

0 

శ్ జరిహా లింగం వాక్యం కు ప్రకరణమేకోని యాని" బా నాని, 

స్ 

చం 

3 

క, స్థానసమాఖ్యా హాత్మ కేషాం స్యాద్యదా మా సమ 
వాయ, త ళ₹ర్థవిప్రక ర్లాత్ఫూ శ్రా, కానాం హీ పార దొక్చల్యమ్. 
3౮౭. సూ శై నమవాయవపదం సమానవిషయత్వమస్థమాచ్టే, 
యత్ర, దగ్గెరురార్విరో ధస్పమాన విష షయత్వమూలకొ దృష్ట కి. 

3౮౮. వూ ర్వణ వ్యవ థానాత్సా్యార్ణప్రమిత్ వరస్య చెర్చల్యం, 
న బలం ష్ (శ్ర త్యాదిళ్యః ప్ర వదరి ర్నితం సూత్ర వి౮ా౯. త్స్తా 

త్నన్ని ధిమా ఆ తాన్య దగోంగ త్యం న చేపా మంతాణాంం ఇహ కర ణాం 
కా శి 

వనన్రావ్రిది నామన్య తే సన్ని యుకానామ్. ౨౯౦. న హొ విజ నా శస 

త్వం నో వా త త్ర వమాణమపి కించిత్, యద్భ “వ హవక్చసాఖ్యః 
చాతీ అ 

కలం బృహస్పతినవ్య్య 'పధిదృష్టమ్. 3౯౧. తత్త త నియా “క్రన్యాస్య చ 

య థాని డొళూనో పాం వాజ వయ నె స్యాత్ , యక్క_క గాం శృవన్త్యా్యా 

దినాం విద్వా్యాంగ తా తథేత్యు క్త కమ్. 3౯౨. నై తదున వక్షం హీ యతో 

బృవాస్ఫృ తసవస్య వాజవేయు హా, విధినైవ వాజవేయేనెన్నై త్యువ 

దర్శితో హి వినియోగః 3౯౩ ఏకోహ్యాయం ప్రనర్ష। 
దుత్సన్నో బలీయసాన్య త్ర, వినియు క్రస్సకా కెథమిహ ప్రశ్న యు 
జ్యెత దర్భ లేనాసౌ, 3౯౪. ఏవం నిధిమం ర్రైగాం త థా 

కర్మ కాం తస్తాత్ ,నన్ని ధిమాత్రే జైన చ విద్యా “పర్వమ రై 

మ్. 3౯౫. సన్నిధిపాఠొ యు_క్తస్త (రణవచనత్షభర సా మ్య 
సూ. హాగౌ తూపాయనశబ్దశేవ ప త్వాత్కుళాచ్చందస్త్సుత్యుప 

గానవత్తదు క్షమ్, ౨౬, 

సీ కిల తొోండినాం ,కు శ్ర తిరక ఏల వెత్యాదికా మ్ం తత్రా, కమ్. 

౨౯౬, వ రోమాణి యథా పాపం సకలం విధూయ తదషదహాం 
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రాహోర్తుఖాశత్చ )ముచ్య న్పష్టశ్చంద్రా, యథా తశ వేవా. 3౯౭, 

ధూ త్యా శరీర మేతన్లుకో దె పాం ద్రి యాడిసంఘాతౌాత్ , కృతకృత్య 

స్పన్నక్సతం లోకం బ్రృహాత్మకం పృవద్య ఇతి. 3౯౮. అతకాథర్షణి 

కానాం శ్రుతిర్య థా నద్వ ఇతి సమామ్నా తా, యే కిల శాట్యాయని 

న స్తెషూం పారే విశేష బ్రహ కశ్సితీ. ౨౯౯. తే హొ కిల తస్య ప్రత 

దా-నుమితి శ్రుతిమిమాం పఠంత్య త్ర తద్వత్ _పితకిన_స్తత్చుక కేళి 

(శ్రుతం పత ంత్య త్ర. ౮ం౦. క్యచిద త్రీ, సుకృత దుష్కృత యోూర్హానం 

రై | = మ 5 న గ్రూయతే కషచిచ్చ తయోః, స్థానవిభా నేనే హాయనం వ్రీయెర 

యెశ్చే నిర్హిష్టమ్. రం౧. వహాోనముమహాయనముభ యం కపచిచ్చు (తం 
Q_ 6౮6౬ 

యత్ర చోభయ శ్రవణం, త త్రావళిష్టమపరం వ_క్రవ్వం నావశిష్య శె 
కిమపి. ౮0౨- య,శ్రొా పాయనమేవ తు శేవలముపలభ్య తే హీ నో 

వోనం, త తావ్యర్థా'దేన హి సన్ని పతతి తదిద మేత యోర్ష్యానమ్, ౮౦౩. 
ఆం అథ చరా 

అన్యపరి గ్రా సాక య ద్యాత్మయే సుకృతదువ్మ లే భవతః, తత్పాధన 

భూతమిదం హోన మవళ్యం తదాభ్యు వయం స్యాత్, రం, యత్ర త్తు 

హోనం కేవలమువదిష్టముపాయనం తు నైవో క్షం, తత్రొపాయన 

మేతళ్చ్సన్నిపతేదాా న వేతి సందేహే. ౪౦0౫. అశ్రవణా దేతస్య 
హ్యసన్ని పాలో ౬ త్ర యుక్త రతి ఇాత్కిశాఖాంతర శ్రుతి ర్యా విద్యాం 

తరనోచరా ఛభపచదేషా., ర౦౬. అవి చాత్త్యేక_ర్హ్భృకం సార్టిద్ధానముపాయ 

నమిదం తు పరకృత్యం, అసత త యోస్పంబం ఇ పో నేనో పహాయనం 

కథం సిబ్ద్యత్. రం. తస్థాదసన్ని పాత్ హానానస్యేత్వ్యత_స్తీ (దం 

వఠతి వానా హి శేవలాయామువి శుతాయాముపాయనం తదిదమ్. 

'లోం౮ా. సన్ని ప లేదిహ యస్తాత్తచ్చబ్దో హోనశో'బ్దశేషస్సా సత్ = తద వేవీ 

ఆార్థశ త్వం త చ్భెషత్వం భి దృష్ట్రమన్వు తే. రలణ. తస్తా త్కే_నలహోశ 

శు తావ్రపాయనమిహోనువృ త్తం స్యాత్ , విద్యాంతరవిషయ తాక 
ల 

శ్రవనణాత్సా వ్రదసన్ని పొతే ఇతి. ౮౧౦. యచ్చో క్టం తదయుక్తం 

నె వానుహేథమ త నిర్దిషం, వోనముపొాయనమవీ వాను స్ట్రేయల్యెన 
యా థ్ ఓ "దట థ్ 
క్ ర్త సల చేహ. ఈళంం. విద్యా స్తుత్యర్థం కీల వోనముపాయనమిహోేస 

దిష్ట్రం హు యే సుకృతదువ్ముతే క్ల విదుషస్సంసార కారణభూ కే 

రో౧౨, చిరకాలసం ప్రవ లై విద్యాబలతో' హి లే విధూయేళలే, నినీ 
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వేశ్యలే తే కల సుహృద్ది వత్స (వి చ తదృలేనైవ. ౪౧౩. నైషా 
నిద్వా ఇ రూం వమువో భాగేతి స్తూయ లెత్ర విదె మైఫ్టివా; ప వైతనిః న్ను 

పాయనస్య కర్వచిచ్చుత స్యావీ లంక వోన శు తిసావమూ స్యెవ్యను వృత్తి 

కథా స్తు స్తుతి పక గాయ, యేనాగ్గవాదవాక్యక వృ_త్తిరఖిలా తదంత ర 

చకా, రద "సకవిన్ ంక ఖత్ “సావి త్యాదిష్వర్థ వాద వా కష సట 

ద్వాదళ మాసాః వంచ రవ ఇతి తదంతశాపేమయఘైా. రం౬. యేనో పే 

పాయనవాదో విద్యాస్తు స్థుతి ప పు కర్హార్థ, తై నైతనీ స్మీన్న ఫై హఖినివష్టద్యడు 

నృత మెతదితి. ౮౧౭. సూల్రే, సగ వాణం స్తుత గత ప్రదర్శనార్థం 

గ్ సూత్ర వివకి తో స్త యది "ఎనోవసంవ ౯. చెత్తర్త. రో౧౮: 

త్యోపాయసళబ్దం వ్యూ పాయనసై ఏవ షణం బ్రూయాత్ 

తస్తాద్దుణోవసంస్యాతివిచార హరా ప్రసంగి రారోన. రో౧౯, స్తుత్వవ 

సంవాోరవిధిి స్కదర్శునార్భం ఏ హీ సూ త్ర మేతత్సా త్; అత్ర, కుశాచ్చంద 

స్త్పుత్ఫుపగానవదితి నిదర్శనం కథితం. 5౨౦. భాల్లవినాం హి కుళా 

వానస్పత్యాస్ట్పతిమం త్ర త భా గన, అవివేపేణ కుశానాం వనస్పతి ప్ప పభ 

వతా శతా సత్యామ్. రం శాట్వాయనినా నాదుంబరాః రుషా 

బ్రతి వి శెషవచచేన, బదుంబర్యశ్చ కుశా ఆ శ్రీయంటే యథా తశ 

చేహ. ౮౨౨. అవివేవేణ చ చేవాసురసంజ్ల జ చ్భందసాం ప్రసంగ హౌ, 

చ నై గ్యామ్నా నా ద్దెనచ్చం దాంస్య్ఫవ థారయంతి వూ రాణ, 'ర౨3, 

కేపూంచిత్తోడళినస్తోల్రే, కాలానిశెవసంస్రైప్వ, సనమయావిషి. లే 
నూరే పోడశినస్త్స క్ర త్త మేవమాందకయా లల. ఆర్చశుత్యా తత్ర తత 

చ శకాలవిశేవ వ్రతీతిజ్వ ద్భవతి, “కేచి త్త్యవిశేచే మణ పా్యెపగాన మిదం 

సమామనంత్య శ్ర్, ర౨౫. భాల్ల విన స్తు నికే సేణవెతి యథా కుతో 

ప వము ఖ్వేషు, ళు త్యంతరోపదర్శితవి కేషయోగో భవే త్త వేహ 

ర౨౬. హోనావ్రపాయనాన్నయ వతి నూ తౌకొత, నిశ్చితో భవతి, 

ద్వ్వాదళ లవమణ్యామపి జై మినినా సూత్ర కోయమేవార్థః రోం౭, 

సూత్రం తచేతచేవా వతు వాశ్వేత్యాదికర ఫ్ా తత్ర సం, బో్యతి 

స్టోమ ప్రకరణవతద్యాక దయం సమామ్నా తం. VG యావజ్ఞవం 

జుహుుయాదిత్యవీ చ న దితీతో జుహూోతితి, వతివే. మధార్థల్వే' కిల 

నఇో వికల్ళో భ చేత్పచాయు కః 'ర౨౯. నజ్ వర్యు దాసపృత్య్య స 

[గవ 
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హి యావజ్జీవవాక్య శవ ఇత్తి అథవై తానేషవ విభూనన కు తి మ్యేత 
అలీ శ్యా అధ అసం రె దత్ర సూత్రేణ. ౮౩౦. చింతయితవ్యమ నేన విధూననవచ నేన సుకృత 

దుహ్మృతయోాః, ఆభిధీయపె హీ వోనం కిం వాన్థాంతరమితీహా విచి 
కిత్చా. 63౧. తత్ర విధూననకభ్రాన్న వోనమభీథీయలే వరంతగ్షైన్వల్ 
ధూఇ్ కంపన ఇతి థారతొోర్లోధూయంతే ధ(జాంశు కా నీతి. లోక. 

లోక, యోగద ర్శనత శ్చాలనమిహా విధూననం యుక్తం, ఇహా చాల 
నం తు కించిత్కాలం హి తయోః ఫలోవరోధ వ్రత ౮౩౩. వవం 

పా పే బూతే వియాూననం పాన మేవ నాన్వదిత్కి ఇవా చోపాయనళశోబ్ద Jos 
.శృషల్వేన ప్రతీయలే యస్తాత్. ౮౩౮. న సుకృత దుహ్మృత యోగ 
వృహిణ యో కారపు వాయనం హా పరెకి తేనోపాయనక థనా త్త 

దనుగుణమిదం విధూననం వోనమ్ ౪౮3౫. వతచ్చ సన్ని థానే విభూ 
ననస్య కషచిచ్చు)తం సవద్కి భవతి కుశాచ్చంద స్తుత్వువ గానవదిహ 
విధూననశుత్యా. ర 3౬. సర్వత్ర కృతసవాయం సార్వ శ్రికనిన్షయ 
హ్. నిప్పణతమం, అద్రవ్వుత్య్యాచేవ తు న చాలనం న్యాద్వి భూననం హా 

తయోః. ౪౩3౭. అక్ష బిపి (శుత్యువదర్శితదృప్రాంతభూ తరో 
మాదే ద్రవ్యత్వా తృలైవ పా విధూననం చాలనం న వేవా స్వాత్ , 
ఈ3౮, అ త్రై సె కార్థ త్వాద్ధాతూనాం న సృ తర్విరోధో వి, 

సూ. సాంవరామే తర్హవ్యాభావాత్తథాహ్యన్య్వే. ౨౭ 
రర్టింక సంజ్ఞ కాయూం వద్యాయాం కీల సమామనం ట్రే తే. ర 3౯. 

కాపితకిన సత చ న ఏతమి త్యాది వాక్యమాదిష్టం, తత, చ న చేవ —_-( | ( ర ల 
యానం పంథానం 'ప్రొవ్వ చాగ్నీ లోకం హీ. రరం. ఆగచ్చత్యాగ 
త్యాగచ్చతి విరజాం నదీం తతస్తాం చ, మననై వాత్యేతి తతో విభూ 
నులే .సుకృతదుమ్మ తే చోఖే. ఆరం. ఇతి వర్ణితం కిమత్స చ యథా 

: శ్రుతం వ్యధ్వనీద ముపదిష్టం, యంత్తది( యోగవచనం వ్రృతివ_త్పీవ్యం 
భ వెత్కిమభథవాదా. రర, చెహాదవసర్పణళతి విచార ₹కా యాం 
శ్రుత ప్రమాణత్వాత్ , శుత్వనుసారేకైన ప్రతివ_త్తిరితి ప్రృసంజనే 
పఠతి. రర3, ఇవా నాంపరాయళ బ్ఞాదైవోదససర్పణం పొ నిర్లిష్ట్రం, 
ఏతచ్చ సుకృతదుమ్మృతవోనం తత్వాంవరాయ. వవ స్యాత్ . ౪౪ర, 
నిద్యాసామన్ధ్యాదిహ పంచమ్యంతొ పదర్శితో “హేతుం, విదుపో హీ 
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సంవ రతస్యాస్య వరం విద్యయైన సంవ్రే ప్పోః. రర. న చ సుకృత 
న్ గా అన్న అరం = 5 చ ప్తి దుష్కృ తాభ్యాం కించి త్వా ప్తవ్యమంతరా ఇస్త్రీ స్యాచ్చేదటీశేతే 

కల్ప యాతాం మ్ కకాంళ్ల కతిచిదిహా. లర౬, విద్యావిరుద్ధఫల యోా స్త 
యోక్నే విద్యాబలాత్హ యో౭ఒభిహిత్య విదాఫపలొన్తుఖి సాష్టద్య దా 
లదై పషభవితుమక్షత హీ, రర౭. తన్తాళపష్ట్రుగవాస్నా నన్నపి పళ్చా 
త్రయ తయః పిత, అన్నేవి శాఖనో యే శాట్యాయనిన శ్చ 

EF న అరం వం చస వదా యస న్ a తాండన శో తె, రర౮, వై గవ ఏల్తలదుప్కూుల యోరుభ యోర్డాన 

వమూమనంతీహా, 

నూ. ఛందతఉభయావిరోధాత్. ౨౮. 

దేవోదపసృ పవ్రస్యార్చిరాదినా వస్థతస్వ తస్య యది. రోరోణ, 
అభ్యువగ మ్యే తా ర్లేపథి కయోసౌ హీ సుక్చతదున్మక యో, వతితే 
చేహాచ తదా తళ్భ య హేత్ ర్యమాదిరూవస్వ. 5౫40. ఇచ్చా 

తో నుష్టానానుపప త్తావనువప త్తి కేతస్య, త ద్ధేతుక సుకృ తాడిత యస్య 
భవతీయమపరిహాశై సవ. ౮౫౧. తస్తాచ్చ వూరమేవానుస్థానం ఛం 
దత భవెదస్య, తత్పూర్వ్యక మెపెదం పోనం స్యాద త్ర సుకృత దుష్కు 
తయోః. ర. ఇతికిల నిమి త్రనమి తకయోరుపప తిరిహ నిరా 

దాభా, తద్యచ్చ తాండిశాట్యాయని శ్రు తియు గస్వ సంగ తిఖ్చావి, 

ర౫౩ విద్యా స్తుతయే హోనావుపాయ నస్ఫోపసంహృతిన్సి ద్ధా, 

| 

సూ, గ లెరర్థవ తము భయథాన్యథా హీ విరోధః. ౨౯ 

క్వచిదపి చ సుకృత దుహ్మృతహోనసమిో వే హి చేవయానో౭ సా. 
రర. పంథభాశ్నూ యత ఏవం కష్గచిచ్చ న శ్రూయతే హూ త్యత్రాయం, 

సం దేహః కిం వోనావవినే పేళశైవ బేవయానోఒసా.ళ౫౫. నన్ని వలేదథ 

వాసౌ క్వచిద్విభా గేన కుత్రచిన్నేతి తత్ర యథా హానావవిశే పేణో 
పాయనానువృ త్రిస్బా సిత - ర౫ణి౬. ఏవమివా బేవయానానువృ త్తి శ్రా, 

చితెత్య తః పఠతి ఇవా చ విభాగేనైన హీ పథోర్థవ త్వం తు చేవ 

యానస్య. 5౫౭. ఎపద్యవి న మేం గ తచ్చర్య ర నలగ విరోధ 
స్పా ఏత, పరమం సామ్యము పై త తేషా శ్రుతి రౌవమ త్ర దర్శయతి. 

ర౮. విదుషో నిరంజనస్వ చ గంతవ్యం వరమసామ్య మే పెతి, గంతా 
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వ్యం పరమసామ్య మే వేహ. రడ, దేశాంతరా పీ 

తిర్వరుధ్య తే న కథమ్, 

సూ. ఉపపన్న స్తల్ల తకార్గ్లోపల'బేర్షోకవత్. ౩౦. 
రిధం గు “థగ 

క్వ చిదర్థవ్లతీ హి గతిః క్వచిచ్చ 'నెత్యనముభయ థా భావః, 
ర౬౦. ఉపవన్న ఏవ సోయం యసా తలతుణార్ల ఇహ దృష గతిసాధన 

తోర్య ఆ గా న్ తిరుసజసేదారన ర ae Ya & భూ రః పర్వం సృభ్ళ సగుణవిద్యాను. ర౬ం. వెపలభ్య జే ప్ 
తత తు సరం కారో హణం చ సంవదనం వరనంకసెన నవమం విశిష 
లీ ఊక ధి Fe) 

గంఛా_ప్తీరవమాద్యం హా. ర౬_౨. దె ళాంతరసం ప్రాప్తా వ్రాయ త్తం oy 

ప ఏదిద! “వతి ఓ S సమ్న్వగరనే భవే శ్రూయతే సలం యదిదం, త త్రార్థ తీ హీ గతిర్నతు సమ్యుగ్టర్శ సె ఖ్ 

'దెవమ్, ౮౬౩. ఆ లైక్యదర్శనాం హీ ధ్యస్తావి ద్యాదిసక లబంఛా నామ్, 
ఆరబ్దభో గక రృవ్యతి రేశేణ చ న కించిన_స్హృపరమ్.ర౬ర. తత్ర చ కథం 
గతిస్సా వ్రైత్సీ + రారాజనం వాన కించిదవి తస్యా లోకవ చేవవిఖాగో 

యక్షైవ లోశే హి నగరసం ప్రాప్తా. ౮౬౫. పుథాఃకశ్చిద వేచ్యోనారో 
గ్యావా తావ చేవోవ్ని 

సూ. అనియమన్స్వ పామవిరోధశ్శబ్లానుమానాభ్యామ్. 8౧. 

గతిరర్భవతీ సగుణా న్వెవ హీ విద్యాను నిష్టణాయాం తు. ర౬౬, 
పరమాతృగోచ రాయాం విద్యాయాం నెతి నూరషముపడిష్థం, సగుణా 
స్వపి విద్యాసు హి గతిః క్యచిచ్య్చూ )య లె కచినై్నైవ. రో౬౭. ఉప 
కోసలవి ద్యాయాం తశ్షైవ సర్యంకే సంజ్ఞ విద్యాయాం, వంచాగ్ని విషయ 

విద్యాయామపి దహ రాత్మేవిషయవి ద్యాయామ్. రో౬౮. గతిరియము 
పదిష్టా నతు మధువిద్యాయాం తజైవ చాన్వ త్ర, హోడశ కల 
విద్యాయాం తకైవ శాండిల్యసంజ్ఞ వి ద్యా యామ్. రో౬=౯. వై శ్యాషనర 

విద్యాయాం త్ర చ సంధేహ వవ జాగర్తి యాసు శరూయిత 
ఏషా కిం తాన్వేవ హీ గతిర్నియ మ్యెత. రడఢిం. ఏవంవిథవిద్వ్యా భిస్సం 

బ ధ్యే తేయమనియ మే నేతి, తత్ర నియమో న్యాయో్య య్యలైవ 
శ్రూయతే గతిక్ల్యేమో. ౮౭౧. త్రేవ నేతి యస్తాత్సీకంణమ త్ర, చ 
నియామకం దృష్టం, అన్యత్ర ో కావి గతిర్ష చ్చెద్యిడద్యాంతరం యదా హీ 
తదా, రడి. సర్యం స ర్వార్థం స్యాచ్బుతి ప్రమాణత్వమపి న షాంయేత, 
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దళ న వ తా యగ క - GC లల _ న్ వక కత కాయా అవ్యన్య త్ర గ తేర్యుడా భ వెత్చా?_వ్విః, ర౭23. ఉపకొ 

సలవి ద్యాయాం తణైవ పంచాగ్న విషయవి ద్యాయాం, య _భ్వైర్చి రాది 

కాయా గతః ఫునర్వచనమనుపపన్న స్యాత్. రోజల, తస్తాన్నీ యమో 

యు _క్రస్స్వా స్ట్దిత్వ్ త ఏతదు తరం పఠత్క సర్వా సామభ్యుదయ ప్రా వి 
ల లో 

పలానాం చ సగుణవి ద్యాన"మి. రర, అవి *ఇమేత్రవై బూ ఖవతుం 

యుకా హీ దేవయానగత అవిశేపోవగ మే కథమ తి పకరణవిరోధ 
లా SRY 

పరివోరః. ర౭౬. వ్రత నాళంక్యం భవత శ్కుత్స్న ప్రత ఫ్రం విరోధపరి 

వోరి శ్రుఆర త్ర తేద్యళృల్ధం విదురితి పంచాగ్ను ప్రవాస కానాం హా. 

ర౭౭. పంథానమర్చి రాదిక మవ తార్య తథొవపిళ త చా స్యెవాం, యె 

చమేరణ్య స్తితి ప్రకృష్తని ద్యాంతెరావలం? బానామ్. ర౭౮. వంభాగ్ని 

నిషయవి ద్యావద్భిస్సమమార్హ ఆ ౦ ప్రదర్శయతి, నన్వెషా విద్యాంతర 

వతాం గలి శుతరితివా నహాయు కమె. ర౭౯. శ్రాద హపకాణాం 

గత రేవ ఘా కశ దర్శ ఆ" యిుస్తాత్ , ప్త చానా న్నాను] దోహో వదా 

బలమంత రెణ కథమపసి చ ౪౮౮౦.న శ్రీర్ణయావ్ తవసా శేవలయా గత 

హా పదర రయం లభ్యత, యనాచ్చ విద్యయేతి శ్రుతిరిమ 'మర్థం ర 

యత్య త్ర, ర౮౧. తద్యాంతి విద్యయైవ హీ యత్ర చ శామాద 

పరావృత్శ, నో యాంతి దహీణా వానావిదాగ్గెంస _స్తపస్వీనో చెతి, 

ర౮౨. విద్యాంతరోపలతుక వవ శ్రోధా తవఃవబె తస్తాతి , శ్ర్ద్ధాం 

సత్యము పాసతే వతి వాజసనెయినః ప వకంత్య త్ర. ర౮3, సక్యం ప్ర బహ్త్మో 

పాసత ఇవా యె శ్రాభ్ధాళవా హర రణ ప్రత్, వ్యాఖ్యయం తే ద్వాకస్టం 

యతళ్ళ న సత్యళ్ స్వ. ల్ అనకృద్న్రహాణ్యవ ప్ర వ ఈూగ 

ఉవల లభ్య లె పూ థౌా స క అత్త చ వంచాస్న పేదామిత్ధర వి "భన 
జ 

రిగృహాతతాషతి రో౮ . ఇవా వరి శేషాద్విద్యంతరా శ్ర యాణాం రి 

a రిగృహో న్యాయ్యః అథ య న్తత్ శ్ర తరవరా సంఛానౌో దణ 

ణ్ కా యే వె. ర౮జ. న విదు సె సే కబాస్సు ఫ్ర ఖా వతంగా బిలే 

శ్యాం వేతి, సూర్షదయచ్యు కాసామథో గతం హ్యావమువ వదిశ ంతీ, 

సా. రర౮డ౭ి. దెవవితృయాణ యో "వై తానంతః పెళయల్యెనం, 

త తావి చేవయాన ప్రా పొ ప్పీరి ద్యావిశెషత_స్తే స్టపామ్. ర౮౮. సృతిరపి చ 

క్ 

ల 
౮౮. 

న కృ ప్వై గతి ఇతి హ్యూతేముర్భముపదిశ్ తి; తస్థాదువకొ స్య లవి ద్యాయాం 
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వంచాగ్ను ప్రిపాసనాయాం చ. 6౮౯. ఉభయ త్ర దేవయానావ్నూ్నూనం 

త్వను చింత నార్భ మేన స్వాత్ , వమారర్హాను చింత నస్ వ నిద్యాంగ త్వం 

ను తిస ృతివథితం. రణం. యేషాం మార్షశ వణం న చా సీ తేపాం 
7 ఛీ న ప్, 

0 

5 తదాళనం, విడదాషసామెౌరేన పా మార పా విరితి బోధనార 
విన్హైవ త్ ట్రా? వ్ర్నా థ్. య్? దద వార బధ థి 
మియం, 5౯౧. వ్రనరు_క్టిరనియ మునార్చిర*డిసంప్యా_క్పి వి చ నద్దవ, 

QQ 

సూ, యావదథి కార మవ్భృతిరా ధికారికాణామ్. 3౨. 

గతిరత్ర సగుణని ద్యాస్వర్దవతి బ్రవహూాలోకఫలక త్యాత్ . ఈ౯౨ 

నిరుణని ద్య్యాయాం గతిగనస్థి కా ము_క్టిఫలతయెత్యు క్టం, విదుమో హీ 

దేహపాతో_త్తరం తు దేవోంతరం భవేన్నేతి. ౪౯౩. ఇహ చింత్యతే 
హీ నన్మిహా నేయం చింతా క్ర భవతి యుక్తతమా, నహి విద్యా 

సంపత ము_క్లీనిలంబే స్తీ కారరాొం కిమపి. రో. నై వెహ పాక సాధన 

సంపతావోద నో భవన్నేతి, భుంజాన సృ ప్యుత్కిం న చెరి చింతాతు 

కుత చిడ హై. ర౯౫. ఇతి చేదువవన్నెయం చింతా యసాదిహేాతిహో 
రది లీటి శ శీ 

సాచా, బృహావిదాం కేయాంచి జహోంతర జన్మ దర్శితం భూయః. రోణ౬, 

సృృత ఇవా వెదాచార్యో నామ్నా పాంతరతనూ తి ఖ్యాతః, విష్ణు 

నియోగాచ్చ కలే రాదా దై (పాయనో బభూవేతి. ర౯౭. ఇహా చ 
వసీస్టో ఏ తథా బై హ్లూణ దై వ. వు త్రేఏ సన్న పి నిమి తొ పాప 
ఇల ఉట తద జడ దు మ్ ద DN జ ఆత పగ త వూర్వతనుశ్చుతుర్ముఖా శాత. ౮౯౮. మిత్రావరుణా ఫ్యాం పున 

రసొ బభూ పతి చ సతో భవతి, భృ గాషదీనాం చ తథా వునరుత్చ 

త్తి స్తు వారుణో యజ్ఞే. రణ౯.స్మర్యుతవవ తకైవ బృవ్వాణఏవై షమానసః 
ఆజా ౨ ర జి కో సాది యా 

పురతః సోఒయం సనత్కు_మారః స్కంద ఆన సయం బభూ వేతి.?0౦. 

ఇహ దతనారదడాదీనామపీ దృష్టా తదంతరోత్ప త్తి, సృృతిషు శ్ర్రలిషం 

చ మంత్రార్థవాదయోరపి చ దృశ్యతే నేయమ్. ౫౦౧. వతితే హీ 
ఫూరచెవా కేచిద్దహాంతరం సమూాదద లే, స్థేతఏ వాస్తిలా కిచిద్యోగై 

( ద "న్న మ చి ట్య "వ Aan nD. vf క్వర్యాద'నేః మాదద ఆ. ౫౦, సర్వం లే సల వే సమ్యజ్ని ర్మైతసకల 

వెదాధాః, తసాద్భ)హావిదామి దేవోంతరదర్శనాదిహ పా షమ్. 
థి ఆత ట్య ఆల టాల్ 

౫౧౩. అస్వాః పరవిద్యాయా; పాతీక మేవ హి విమోత హౌతుత్యం, 

వాస్యా దెవం పాప్తావిహోత్తీరం బ్రూతె. ౫౦౪, 

ధికారేసే(వ సన్నియుకానాం, చేపామసాంతర 



సృయుగమాధి కారికో భూ తా, ౦౬. ఉదయా 
మంతే ౩ వల్యమనుభవ ల్యేవః, అథ తత ఊర (మిత్ కుతిరిమమే 
వార్గం వ్రచర్శయత్యన్య. ౫౭, యె చేహ వర్తమావా బహావిద సే 
యశ వ శవల్యం, ఆరబ్బభోగనా ₹ సంజా తే సమ్యుగ నుభ వంతి తధా. 
౫౦౮. ఇహ తస్య తావదేవేక్యేమో శ్రుతి రేతమక్థముపదిశతి, వవం 

వు తవు వములాంహక,. ఇం VY బ్రహ్మవిద లె యె చాపాంతరతేమకఃి ప్రముఖ్యాస్సు సః. 2౦౯, వర 
మేళ్య రణ లే ఆవ(ధి కారేషు చ ని యాజితొన్నంత్ర, వైనల్య హేతు 0 us ల. ( 

భూ తే నమ్యగ్లానే హీ విద్భమా నేవి ౫౧౦. అత.ణభూరికృ త్యా అవ 
డై 

తివ్యంతే హి యావనదధి కారం, అధికారాంలే తు వునరుచ్యంత ఇతీహా 
సక లమవిరుద్ధమ్. ౫౧౧... జన్హాంతేరం య దెత_త్తత్వజ్ఞానామవీహ 
చె త్తర్త, జ్లానాన్తు క్షి కథమితి శంకావదవమాదథాతి నై వహ. ౧౨, 
యస్తాత్సకృత్స వృ త్తం ర్రారబ్దం ణే ఫల పృడానాయ, అతవాహయంత 
ఏవ హీ గృవోద్ద ఫ్రవోంతరమి వాన్యమన్యం హీ, ౫౧౩. దేవా క్షమేణ 
యుగవన్ని కాయ స్వాధి కారనీద్ధ్యర్థం, తానధితిష్టంతో వరిమువ్నీత 
సత యో వీ సంచరంతి కిల. ౫౧౪. యత్పూర్వజన్మ హేతుస్రార 
జ్ఞానినాం త దే వేవా, జన్మాంతర పాతుస్స్యాన్గు క్రిస్సా్య కదవసాన 
ఏ తేమోమ్. 1౧౫. వూర ప్రార బైతరకర్శ చ జన్నాంతరే యదా “హేతుః, 
తత్రేన ముఖ్యభావో నదైవమ త్రాస్తృతో న దోపో,యమ్. ౫౧౬. 
జాతిస్తరా నమై తేకవవతఇతి హి యతః వ్రనిన్ధా వ, యే వూర్వచేహ 
నామాభిసంధిహీనా భవంతి పరతం తాః ౫౧౭.యే చావి సాఫిమూానా 

భఖమానగా స్తథా సషతం తాళ్ళ 
(9 

వూర నామానః, ౫౧౮. ఇతివై షమ్యానైతే భవంతి జాతిస్తరాః 

oy నేవి జాతిసన రా నచె తేస్వుః, ఏతెహిని5 వాలంట ఆటే ఇ a 

QQ 

కథంచిదవీ, సులభా వివడితుకామా జన శేన బ్రహ వాదినీ కావి౫₹౧౯. 
సీయం వ్యుదస చేవాం తతస్తు సా జనక చేహమావిళ్య, తేన నమం 
న్యూద్య వున ' (మేవ చేహం సమావివేశేతి. ౫౨౦. స్మృృతినిచైా 
దేవ స్వాతం 0 తేషు దర్శితం భవతి, యద్యివయు క్షే కరణి 

— దేవాంతర కారణం హీ క రాన్యత్ . ౫౨౧. ఆవిక్భవేత్తతొ ఒన్యత్కర్హ 
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తతో౭న్య త్త తథా వ సృసజ్వేత, మాకీకమేవ తదా స్యాత్పరవి దొర్టాయా 

విమోకు వా హెతుత్యమ్. ౫౨౨. నై మూ శంకా సృక్ళలే జ్ఞానాత్క-ర్శ య 

న్ నిశా త్, శ్ర, తిరతే త, ఛిద్వలే హృదయ? గ్రంధిరికీముమర్థనువ 

కతి. 493 దర్శయలి శస స్థ ఎతొవ, తిలంభ ఇతి శ్రుతికపీ మ మేచార్థం, 

స స్మృతినపి దర్శయతి యశ థాంన్ నెమిద్దోగ్ని లేవ నమోచ్యా కం ఎ అ౨'65. 

అ కక్ లశ I 
వీజాన్యగ్ను వమ 'దద్ధానీత్యన్యావి స్ఫృతిర్యథి కారం, నావిద్యాష్టిదిశ్షో శ 

దగ్భెపి న?! "కారు పస్ట్ ౫౦౫. కెర్హాశయన సి శ కాంసే దాసా ర 

తః ప్రరోవా స్తితి, ఉపవద్య తే కథంచన న శాగ్నీ దద్ధస్య శాలిసీ 

బ్య ౫౨౬. ఏకాంశతః వురోహో లో శే కేనావి సీ త్రచిద్ద ృష్ట' 

క రాశ యసర్టి చాస్యారజ్ఞఫరన్య తు నివ్ఫ ల త్దేవం స్వాత్. oe, 

ము శ్లేపోరివ వేగవయావీహాపిచ శరీర పా తేన, దర్శయతి చేమమ ౦ 

శుతిలెవ హి తస స్య తావ బేవేతి. ౨౮. లేనాధిశారికాణావున తి 

ర్భవతి యావదధి కారం, జ్ఞానఫలస్యానై కాంతికతావి నచేహా శంకింతుం 

శ్ర కార. ౫ 6౯, శ్రుతిరవినె చే. భావ జానానోశతం హొ సరషజీ వానాం, 
షూ కి 

తదో్యో యో చెహనామిత్యాద్యా కిల యతః ప దర్శయతి. ౨2౨౦, 

నగుణో పాసన యా యేతై (శ రార్టిదిషు ఫలేషు నకా స్ట, పశ్చాదె శ్ర 

ర్యయయదర్శనమా, లైల తత్ర నిరిషకా?. ౫౩౧. వరవి విదాన్టావర నిగా 

బలేన లేవీ ప పసృయాంలతి కైవల్యం, నర్శయతి చేమమర్థం శ్ర, శం. తిెరే షో 

చ్రిహ్హణా స హొశళ్యాద్యా ౫౨౦, యదిదం జ్ఞాన ఫలం స్యాద్భవటి హొ 

తచ్చేదమనుభ వారూఢం, ఫలవిరహాశంశేయం తత్ర న యుక్తా వరా 
వ్ ర య చ్ ల త విజ్ఞాన. 33. అననుభవారూణే కిల కర్ణఫ ల యుజ్వత హీ 

నం కేయం, యత్సాషమాదవరోతూదితి ళ్ళు శ్రుతి సదవరోత ముపదిళ తి ౫ 36 

శ్రుతిర వి త్ర తే _త్తషమనితి స్వానలై శ్వేనోదపకలి పల మేతత్ , శ్కుతిరియన 

. న్యార్థత యా పరి ణతుం వైవళ్ కలై యస్తాత్ , 3౫. కస్టైతత్పళ్యన్ని 

గ 

తేషా వాత" వరోతసమకాల౦, సర్వాత్మఖ" వరూపం వరాత, తెచరగ్శన 

ఫలం వృదర్శయతి. ౫౩5౬. ఐశాంతికీ హీ త న్థాద్విదుపః వైవల్య సద 

రితి సిద్ధము, 
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ఇల్ల సూ. అతరథధియాం త సవరోథ సృామాన్యతడ్చావా 

భ్యావకావనదవ త్తదు క్షన్. 55. 

వప్రహా ఖలు వాజసనేయకవత డై ( తదితి వాకమూన్న్నూతం,. 

. ఆథర్వణిశేథ పరాయయా తదతురగితీదముపదిష్టం, అన్న, తావి 

విపే భనావీరం పవనం బహ. ౫౩౮. ఉపడిషం తత పునః 
నీ తా 

పతిషిధ్యం లె పి* శేచిదతిరి కా, తత్త చవి శేషనిరసనబుస్టీనాం తత 

తత్ర దృష్టానామ్. 1 3౯. సరాషసాం సర 

భ పెద్య రివ స్థితి, సంచెపా శ్రుతి భేదాదిహ వ స్ J, 

౮౪౦. అవమేరధీియామివహోసాం సర్వత్ర (ప్రా ప్తిమేన దర్శయతి, యే 

తతర హిం ధరణి నిమేధథీహౌతవో హీ శభాస్సు ని. 

రధియోఒ త్ర తేఖల్యవరోధో ఒప్య త్ర, తదుపసంవోరఖ ఆత రబుదయవ తా 

స్సృర్యాస్పర త్ర, చానరోద్ధవ్యాః ౫౮౨, యసాత్సక్ష రై 

ప్రతిపాదన ప్ర కారోయం, సరరవి శేపనిరస్తాతకన్సమానో హి దృశ్యతే 

కిం చ ౫౪౩ నర్యత్ర, ప్రతిపాద్య బ్రవోఖీన్నం వతీయలే తస్తాత్, 
త్త ను ల జ ల ఆఆ న్ D ఆకే 

న్న 5 జ గాన ర ఈ 9 అన్యత్ర, చ శ్రుతా అపి హా థియః కుతి న స్ఫ్టుః pn 

తేదిదం హ్యానందాదయ ఫలి సూత్ర వ్యాకృత " పురా కథితం, తత్ర 

చ విధిరూాపాణి హీ వి శెషణా న్యేవ చింతితాని పరమ్. ౫6౮౫ అత్ర 

ప్రృతిహేథాతృ కవిశెషణా న్యేవచింతితాని పున, అస్తా (నం దాదినామువ 

సంహారఃస్యరావభూత త్యాత్ . ౮౬. న నిషేథానా మేవం స్యాదానం 

త్యాద నాత్మ భా వాచ్చ, ఫ్రత్వధి కాళం కాయాం వృతివేథానామనాత్మ 

భా వేప ౫౮౭. లేహిం హీ నిర్వ శేష బ్ర వప తిప_త్తిసాధన తేషన, ఉప 

సంవహోరో యుకో ని వేధ వాశ్ర్యైక వాక్యభా పన, ౫6౮, ఇ ల్యేతద్దర్శ 

యితుం నేయం చింతాత్ర భవతి యుక్తతమా, అల్చైవసదవదిల 

యన్ని దర్శనం తన్ని రూపు తే సవది. *ర౯. జవుదగ్నినా కృతో ఒసావ 

పీనసంజ్ఞః కృతుశ్చతూరా త్ర! సతు జూవదగ్న ఇతి కిల విఖ్యా 

బో సప టో ఇ వ | జర లా వా గ ౮ 

తస్తత్ర చోవసతృ్సంజ్ఞాః. ౫౫౦. ఇస్ట్రయ వతాస్తు వురి డాశిన్య నెత్తీ 

రీయ శే విహితాం ఆగ్నో శ్వేక్తి త్రం వేరతి చ పుగో డాళ దానమం శ్రా 

శామ్. ౫౫౧. ఉద్రాతృ వేద జా నామధ్య్వర్యుని వ భవతి సంబంధః, తత్ర 

పురో డాళ స్ట వ్ర దానమధ్యర్యుక త్తం యస్తాత్ . ౨, తదిహ 
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వ, థఛానతం తం హ్వాంగం నిర్దిష్ట వేవమ తావ్కి అత.రతం త్ర తాషదిహా 

విశేవణానాం పా యత, కుశావి. ౫ తన్నా నామే హూం ఇ ఇయ రాంానాం౦ం బా లవి. ౫౨. ఉతృన్వానామి ఇసూ 
me [7 - లు a 

కై థ్ సర్వ క్రైవాతు రెణ సంబంధ, ఉక్తం వ్రథ మె కాండే గుణము క్లో 

త్యాదినా హి నూత్రణ, ౫౮. ఉత్పన్న స్య ఫలే వినియోగవిధిర్మ ఖై 

ఏష భవతి గప్వ్యూకి ఉత్ప త్తివిధిర్హా త యూ: రుత క్కృమన్చె త్తడా తు 

ముఖేన ౨90౬, మంశ్రాత్త్మకపదన్య చ ఛవతిహ్యూధ్యర్ను కైక వ 

సంయోగ, ఉత్పత్తికి ఫలాన్థా సర్భక్రెవోపలభ్యతే లోకే, ౫౫౭౬. 
తస్తాతృలవిధినై వ పొ గుణస్య నయనమితి భవతి సూతార్ధకి 

సూ. ఇయదావుననాత్. ౨౪, 

అర్ద 

__ఆథర్వణికా శ్న్వెతాళ్వతరాళ్చు ద్యాసువ్తేతి. ౫౫౭. వవాం 
హృతం పిబంఠ" సుకృత స్యె త్యాదికం పఠంతి కఠాః, అత్ర, చవిడా ౫ 

కతే(ం నిద్వ్యానానాత్వమితి తు నసందెహాః. ౨౮. బ్రహ విదాష్ట్ర నా 
= జం ళీ చేపల నాత(ం యుక్తం యస్తాద్వి ఇష ఇహ దృష్ట, అ_తాథర్యణవా ర్వా 

“బాన్టకస్య చ భే కృతా వినిర్లిస్రూ. ౫౫౯, కఠ వర్లీవాశ్యే హా 

ద్వయోశ్చ భా_కృత్వమభిహితం భవత్కి వేద్యం హి భిద్యమానం 
శ యి న్న ర గ ym గ (గ విద్యాం భఖ ద్యాది వాత్యతోొ. బ్రూతే. ౫౬౦. విదైసకత(మిప స్యాద్వాత 

ఉభ యో ం త యోరభిన్నం సా ద్వితి వేతం వేద్యం దమం 
పాతి 1 రై ees 

పయ _తృయాం పరిచ్చిన్నమ్. ౫౬౧ అవా వేద్య రావ ఖీదో నాశంకోో్టో 
భవతి మంత్ర యారుభ యోక యస్తాదేతా జీనద్వి తియ మే వేళ్ణ ఈం 

పృదర్శయతః. ౫౬౨. అనో భి చాకకీతీత్య తోశనాయాద్యా తీత 
వవాయం, ప్రతిపాద్య తే పరాత్తి సవవ పునరపి చ వాక్గన చవి, 
౬౩. కఠవల్ల్యాం ఖలు జీవ వీబలి చ త త్సాహచర్యమా గ్రే ణ, వద 

మాత్తా పిబతీతి చృృత్మినాాయాదిదం భ వేభ్బా కమ్. ౫౬౮. ప్రకరణ 
తో౭ వి వరాల్మ్థా వ్రతీయతే వాక్య శెషతో 2 బస్టివం, తస్మాన్న వేద్య “ఖే 

డాద్విద్యా ఛేదోఒత, ఫోంకితుం త క్వ ౫౬౫. తాదాత్మ గబోధనాడ్థ్యం 

జీవోపొదానమిహ భవెత్సఫలం, భేదాభేదవిచారావసరో నైవ హొ 

సరాక్షనిచ్యాయామ్. ౫౬౬. ఇత్ఫు_క్టం తస్త్థాద ఆధిక ధర్మా వసంహృూతి 

షం. 
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చలో నూ, అంకరాభూత గ్రామవత్సా (త నః, రజి, 

యుత న జా, వ (| | ల నహాదవర మొద్చ్య మత ద్విస్స్పమామనంత్య త్ర, ౬ 2. 

రంత ర్యణోష_స్తకహోళ ప్రశ్న యోరిదం బాకీ స్థి౦, వాజననేయిన 
లె తత్ర చ విద్యా భ వెత్కి మేకా వ, ౫౬౮. కిం వా నానేత్యేవం 

సందేహ సా తు భవతి నానేం, యు క్షం నకం యస్థాదభ్యాస క్చేహ 
దృశ్యతే తస్యాః ౫౬౯. విద్రైకత్వే తుల్యార్థకం ద్టిరామ్నా నమ 
ఫలమేన స్యాత్, తనాదభ్య్యాసాత్మల భవతీ యథా కర్ణ భేదవవమిహా, 
2౭0, విద్యా భదోభ్యాసాత్నా ప్రదితె శంకాం నిరాకరోతిహ, అత్రి, 

సస్రక హోఖ బ్రాహణ రరూస్సా తన్ పూ విదై శ్టిక్టమ్. ౫౭౧, 

య స్థాదిహాంతశామ్నా నానామవి శప ఉభయతొ దృష్ట సర్యాంత 
రంత రాళ్ళ వ్యావిశిష్టః పృఛ్య తే స ఉభయత్ర. ౫౭౨, పృత్యుచ్య తే 
చన దా్య్వవాళ్తొనావాంతరా" హా సంభవతకి యది చాంతంత్యము 

భ యోర్మూత, గ్రామవదిదం వన జ్యేత౫౭ ౩, ఇహ పాంచభాతీ శేఒస్తి౯ 
దపా చాపోంతరాః వృథ వ్యాస్సు కః, ఆద్భ ) స్తెజోంతరమితి యథా 
త ఖై వహ చాంతరత్వం స్యాత్ . ౫౭౪. సం పంతరత్య మేత చ్చా వేమీక 
_ వ్ చ క్క జ లు 55 a వ mr ముఖ్యం స్యాఆ , అవవ శర ర్రుమున్థరిక్యన ్వవ్థాంతరం 

నిర్దిష్ట స రాషంతేర_స్తణై తద్భా “హూణయోరవ్ భ పదసావితి పీ ౫౭౬. 

తస్థాద్యెదై వక త్యాద్వి దై ఏకత ౦ భపన్ని రా బాధం, అభ్టసాదిహా 
విద్యా భదో యశ్చెహ ళంక్ స్ఫోవి. ౫౭౭. నైవాశత్ర భవతి యత్ర, 
ఇ ౮ i ఇం ఆన ౧ సక క ట్ ఆళ్ళ అ అగో తు నిరర్థక స్ఫా త్స చాయవమ ఫ్యాస3, రన సన్ నావివా తూషస్త 
7 An | నార ష్ వ్ర అర్య అల సవతి వ్రదర్శితన్నాన్య. ౫౭౮. అళ నాయాదిని రా రతయా సఫల బ్రతి స 

దర్శయతి, 

లా Pal 

శ 

నూ. అన్యథా భేదానువవ త్తిరితిచేన్నొవచేళాంతరవత్. క౬. 

అథ యది విద్యాభిదో నై వాభ్ళుపగమ్యు 
౫౭౯. ఆమ్నానభఖడఏవ ఖా : 

న్ా న న 
చేదువదచేశాంతరవచేష ఆమ్మూ న భద ఉన్న క, “౫౮౦. 'ఆాండ్యూసన 

వషవె హొ పై పృపాఠళనే దృశ పా నవథాసనె, తత్త షమసీత్యుప 

దేశో నిద్యా ఇదో న తత్ర సంభవతీ. ౫౮౧. యదుస క్ర మోవసంహో 

ల శీ 

fi 50 . 1 లి pt గి AA US డ్రై 



1428 ఛాష్యార్థరత్నవనూలాయాం 

రాభ్యామై కార్ట్యమవ గతంత శత్రఅపి భూయవవమాభ గవానితి నాన్వేన 
గమ్య లే ప్య్యూతత్ . ౮౨ అర్థనై సక నై సవ హా పునఃవ్రన; వ్రతివి 

పాదయిషితత్వం, క త్రాసకృదుపడేశ_స్త తృచ్చం కానివార ణార్జో భం, 

౫౮౩. భవతి తె నెహాోవి ప్రశ సమాఫ్యోస్పమానరూపత్యాత్ , 

ఏ కార్టగోచ రావిహ దృష్టా చోవక్రృమోపసంవాోరా. ౫౩౪. తత చ 
యదేవ సామాదితి ద్వితయే కహోళక ప్రశ్నే, ఆవిళ్య వైనకారం 
పూర పృశ్నస్థముత్తేర త్ర, క్రువః. ౫౮౫, ఆకృవ్య మాణ మర్గం దర్శ 

యతి పరం తు వూర్ణవాశ్యే చ కథితొ హి కార్యకరణవ్యతిరి_క్టస్యా 
తనో హీ సద్బావః. ౫౮౬. ఉపదిళ్య తెేశనాయాద్యసంగితా తస్య 

నూ. వ్యతిహారో విశిందంతి హీతరవత్. ౩౭. 

తదో్యఒహంసోఒసావిత యో౭ సౌసోఒహమితి చామనంతిదమ్, 
౫౮౭, త శ్రైత శేయిణో హా ప్రకృత రవిమండలనస్థితం పురుషం, త్యం 

వా అహమన్నతి త్యమస్య్య్యహం వా వ్రతీహా కథయంతి. ౫౮౮. జూబాలా 

వాక్యమిదం తత్త చ సందేహ వవ సంభవతి, కిమిహ వ్యతివో రేణో 

భయరూపా మతరీయం హి కర్తవ్యా, ౫౮౯, అథవా కముకరూసేత్య 
న్ా = యాం ౫ ర గె _క్కయం స్వాది(హాక రూ అత్ర, నహ్య తా త్తెళ (ర యో రై కం ముక్తా 

నస్ధద_్స్ కించిదిహా. ౫౯౦. చింతయితన్యం యది చచ్చింతయితవ్యాం 

హి కివువీ కల్పే స్ట్తీ: జీవ సె శాత్మ త్వం సంసా ర్యాత్మత(మిా శ ( 

ర న్యెతి. ౫౯౧ జీవ న్యేశాత్మ తే తస్యోత్కర్షా భ వెద్యదీళన్య, సంసా 

రాాత్మత్వం స్వా_్తదేశ (రస్య హి నికర్షవవ స్యాత్. ౫౯౨. తస్తాది 
యోాకరూపా మతిరేవ స్యాన్నహి ద్విరూవపెయం, వ్యతివోశామ్నా 

వే os a అయ్యి డి + య న్వేక త్వదృఢీకృతిఫలార్థణ ల్యేవమ్. ౫౯౨. చా బ్రాతే హో థ్యా 

నాయ వితివోర ఏమ ఆమ్న్మాతేక ఇతరవదితి చ నిద ర్శనమ త్ర భవి 

పత యశేతరే హీ గుక్యా ౫౯౮. సర్వాత్మ త పభృతయ ఆమ్నా 

యంళతే తళైవ వఎవోవీ ఇహ చ సమామ్నా తార_నథోభ యూ చ్చా 

ర ణాద్విశింషంతి. ౫౯౫. త్యింవాఒహమస్మస్థహం చ త్వమనీతి హీ 
తత్కిల ద్విరూపాయాం, కర్తవ్యాయాం హీ మతావర్థవ దెతన్న 

క రా | గన మి చాన్యథా భవతి. ౫౯౬. నను యద్యుభ యామ్నా నస్యార్థవి బో త్ర 
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కల్ప తే తర్హి, ఈళ స్య చ సంసారి త్వ్యావత్మ్య్యా న్యాన్నికర్ష పితు 
చమ. ౫౯౭. నాసా దోస వహ స్యాగై కాత్య్యస్యానుచింత్వమాన 
త్వాత , న న్వెకత్వదృథీ కారోఒసావివా దుర్ని వార ఇతి చేన్న. ౫౯౮. 

క త్రందాడీ తె ప న క అరె ,కత్వదృం కార్ ఒసాన నివార్య తే పరంత్వే త్ర నచనవామాణ్యా 

ద్వ్వ్య్యతవో రెజహా తు మతిర్షిషరూవైవ ౫౯౯. క ఫ్రవా 
రి 

ల్ 5 నత్వాన్యా 
లే 

యాం పఫలతెణె Cr 
q ల్ Dib త [ 

హ్ 
గ్ల (GA cf 

Cr: 
9 ఆ ఠి oi 

న 

కోషం చోపదికేషు, తే త్రద్ద్రుణః సరాక్రా పృనీఢ్యతీవాపి తద్వ్వదెవ 
జె న ల ర అచ ర నా అలో అరల ల అడు స్యాత్. ౬౦౧ తస్తాద్వ న్రతివోర్ నావాథ్యాతవ్య_స్తథోపనంవార్యకి, 

ఇహ కిల వాజసనేయశ్రుతౌ సయో హైతమితి నమావ్నూ 
తమ్. ౬౦౨. యో౭యం సుమహాద్య తం వపృథముజమేతం పారణ 

గ “pd ద భ్. ఆహా వలె మా య గర్భాఖ్యం, సత్యం ద్ర ల్యవం వెద భపెత్తస్య తౌకవిజయర్రతి, 
౬౦౩౨, ఏహో హొ సత్యవిద్యానా మాతర విద్యయా సమాకలితా, 
త తామ్నాతా హా ఫ్రున_స్త్రవ _త్తీత్సత్యమితి సమామ్నా తమ్. ౬౦౪. 
వాక్యం తృ త్రాదితో బ్యోతి ండలగతో పా వురుపో యఖ యో 
దమెణామీనంస్థ ఫురువస్తై స సమితి సమావమ్న్నాతౌొ, ౬౦౫. కిం ద్వే 
9 వే. ~~ 2 ద వే వ జాం? 0౮2 సత్యవి ద్యె 50 ఆయె యి కతి తత సం దేహా, తత్రతు ఖన్నా యుకా త్రి 

(WU 
ఫలసం యోగో యతోఒత్ర 'ఖేదెన. ౬౦౬. జయతీమాకా లో కానితి 
భవతి హీ వూర త హంతి పాొప్తానం, జయతీలి చోపరిష్టాతృల 
బ్య వాం 9 న్యా జా అదం అల క వ కా సంయోగో హీ ఖిద్వలే చ పునః ౬౦౭. వ్రకృతాకర్ష ణమ త్రోపాసై 
క త్వేన భ వలె యు _క్షమితి, ఏవం oe ట్రూ 'హ్యేవ్రవైపాత్ర 
సత్యవి ద్యెతి. ౬౦౮. తద్య లత్సత్యమితి ప్రకృత 5 ర్హ ఇమిదం యతో 
తాసు నను విద్యా దేవి ప్రకృకాకిర్షణముపాస్యరానై క్యాత్ 
౬౦౯. ఉవవద్యతబృ్రత్యు క్షం కథమిహ నిదై సిక్టమిజె తు నాళ ౦క్యం, 
యత్ర విశిష్ట నిమి తది ద్యా ఛే న: పృతియ తే తత. ౬౧౦. నవం 
తత్చాాదిహ తూభయథా వా క్య ప్రతీయమానే హ్, పూరోపదిప్ప 
వి ద్యాసం బద్ధం సత్యము త్తర తాపి. ౬౧౧. పున రాక్ళష్ట్రం దృష్టా! నివ్యైకత్వం హా నిశ్చితం భవతి, ఫల ఇద శ్రొవణాదివా ని దాస భేద బతి 
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యచ్చవూరోర క్షం. ౬౧౨. తదదూవణ మేవ యతః ఫల భద శు శిరి 

వోర్ట వాద స్నా త్ *అదిత్యమండ లయణ్ పురుపస్యోపాసనా ఫీ పూర్యో 

రా, ౬౧ 3, ఆహరహమి తేవం ఖల్వం గాంతరమవ్ చ పూరస్టముపదిష్టం, 

ఆంగపల శ్రుతి రేపా స్తుతిరూపా న హీ వివటీతార్ధాస్యాతీ . ౬౧౪. 

యన్తాత్చ) థానవిథినా ఫల ప్రతీతావియ౦ం నిరా కాంత తసాదిహూ సల షు 

భవ "న్ద్ధా విదై కి స్రమనప వాదం స్యాం. £౧. యద్వా పథాన 

వాన్వే కామవదొవర్శనాత్భీలాన 
ద్ద, తస్మిం స్తు చాతి స త్ర న్యాయేన 

yy 
ఫలే నిరావణీయే హా. ౬౧౬. ఆంగేపి చ వృథానే శ్రుతమపి తదిదం 

సలం సముచ్చితేస్ట, భవతి సృథానఫలమితి ఫల ఇదో సావనిద్ధఏ నేహ, 

౬౧౭. తస్తాదెశై వయం నిద్వా తత్తద్యి శేషణో వేతా, ఆమ్నా యత 

~ జ లో లు NCE ఇ పై ల గా? = రి 

రిత్సత బ్రహ సత్యాదిగంణ పసంహృతిర్వు క్వా. ౬౧౮. కెచీ_్రి (సీ కా 

సూత్ర య చ్చాత్యాదిత రి పురుహవిషయం హూ, వాజసనేయక వాక్యం 

ఛాందో గృవ్యథ య ఏహ ఇత్యాది. ౬౧౯. తత్రైవ చాంతరథమ.ణి 
mw a . వ 9 ar లె ల్ల 4 ల 
పురుహో దృళ్య్వత బ్రతి ప్రనీద్ధం యతి, వాక్యముదాహృ సతర 

వావ్యాదిత్యవురుషవిషయుయం. ౬౨౦. ఉభయ తై ) కావి ద్యె త్యవం 

నిశ్చిత్య త్రి సత్యాదిక్ వాజసనెయి భో మా చృందో గానామిహో 

వసంవోర్యాక్. ౬౨౦౧. మన్యంతే పీ తదేతత్పమంజసం నైవ కథను 

వీహ స్యాత్ భాందో గ్వే చోద్దీథవ్టపా శ్ యోయం పృతీయతేవి ద్యా, 

౬౨౨. త శ్రాదిమధ్య యోరపి తథావసానె చ కర్మచిహస్టీని ప్రియ మేవ 
ల ut లి అ లో ర్లగ్నిస్సామే త్యేవముప క్ర మే హి నిర్దిష్టం. ౬౨౩. తేస్యరాల్హాము చ 

గేహ్లావితి మధ్యే సామ గాయతీత్యం తే, నై వవా వాజివాక్యే కిమవి 

చ కరాంగచిహ్నమస్త పతీ. ౬౨౦ , వకృమఖేదాద్విద్యా భేద 

యు కా గుణవ్యువ స్థివ, 

గ 

సూ. కామాదీతరత తత చాయతనాదిభ్యః. 3౯. 
ల... (4 

అథ య వ్రదమిత్య్వ్వధితం ఇాందో గ్య దృళ్యతె హీ వాక్ళమిదం. 

౬౨౫. తత బహపునన౯ దహారం కిల వుండరిక వేశ్లో కం, తస్యాం 

త స్టా కాళం దహరం ప స్తుత చాయమువదిష్కః, ౬౨౬. అపహత 

పాపా విజరో విమృుత్యురయమిహ విశోకరూవళ్చు, విజిఘత్చో హ్యాసి 

పాస స్ప సత్యకామళ్చ సత్యసంకల్పః. ౬౨౭, ఇహ కిల వాజసనెయక 
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వాక్యం తదిదం సవెలి చారధీతం, వవ మవోనజఆక” రరూయం విజ్ఞాన 
మయ వతి ప్రధితః ౬౨౮. రౌరాసావంతర్ష్హృదయాకాశోతల్చో ని 
తత కేలేసా, సర్వస్య వరీ సరషస్వే శానస్స్నోయమితి హా త త్రో క్షం, 
౬౨౯. తత చవిడె (క్రత(ం పరస్పరం కిల గుణోవసంవోరః, వివాళనా ౫ యు సీకో | ః ట్ర 
నాత(ం వా క్మి త్ర యు_క్రమితి సంళయే బూ)9తె. ౬౩౦, అత్ర, చ 
విరై వ్రతం యు_క్రముతస్నా ద్ద ణొవసంవోరః, ఛాందోగ్య బాకి 
ద్భఖ్లా యే చై కిల సత్య కామతాదిగుణాః. ౬౩౧. లేహిసగ జా వవ 

మహానజ ఆ్షై క్యాదివాజివాశ్యే మా సంబధ్యం తే య_త్త్రిహ వాజ్యొస్టి 
పదర్శితమిదం విత్వాది. ౬౩౨. ఛాందోగ్వవష ఆక్తెత్య త్ర, తు నంబ 
ధ్వలే త దేతదవీ, యనస్తాదాయతనాదిక ముభయ శై )వోవలభ్య తే హి 
సమం. ౬౩ 3. హృదయాయతనం హీ సమం వెద్యోః సర మెళ్ళరస్పమా 
నోత్ర, సతుత్వం చ సమానం లో కాసంభేద కారణం యదిదం. ౬౩౪. 

నన్నిహ విడై ్యశత్యం నచోభయ కావి నంకితుం శ క్యఖ హృదయా. 
"కాళ నె పవ చ్చాందో్యో దృళ్వ తే హా గుణరురూగః, ౬౩౫ తత యా ( ఇ ( | BL, 
కొయాననై కిన బ్రహణ ఉపదిక్య్ళో తే పీ గుణమోాగ జబాజసనేయక 
వాన్వే వేద్యే భీన్నే కథం హి విరై కౌ. ౬౩౬. ఇతి వేన్నాసా. 
దోషః కథమవి నైవాత్ర వేద్య భేదో స్తీ, ఛాందోగ్య్యదహరవా క్షే 

= : జ అగ nu న సేం | వా కాళ శ బ్బముపదిష్టం. ౬ ౩౭ యద్యాస్యత్ర వి ప క్య్భాందో స్వే: 
సగుణముపదిష్టం, వాజస నేయక వాగే నిర్దుణముపదిశ్య లే పరం. 

£3౮. విద్యా భే దేనుచితో గంణశోవనంవోర ఇహ కిలాథ్రావి, 

గసుణవత ఏక కనాయతనాదీనాం సమానరూపతయా, ౬౩9౯, బుద్ధి 

స్థానాం తేషాముపసంవోరో హి నిర్దుణస్థానే, స్తుత్యర్థో సావువసంహారో 
నో పాసనాయ భవతీహ. ౬౪౮ం. యత్ర. క్వచిదపి దృషైర్టుతై స్తు షః 
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లే J జ 
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లీ 

జ్ర 
గ dH 

కర్తుమృత్ర కక్టుతాషత్ , 

నూ. అఆదరాదలొవు. ౪౪. : 

ఛాందోగ్య వైశాషనర వి ద్యాయాం వాక్య మేత దువదిన్టం, జరం 

తద్యద్భ_క్టమితి స యాం పృథమామావాులిమితిదముపడిష్టం, తత్ర 
చ వంచ పాణాహాుత రా విహితా స్పతశథ్చ ఆాన్వేవ, ౬రం సయ 

ఏత దేవమి త్యాదినో పదిష్టోగ్ని హో త్ర శబ్దో పి, తత్ర నిచార్యుత వతత్కి 
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విసా పాణాగ్నిహోత, సంజ్ఞ స జ్జస్వ ౬౮౩. భోజనలో వే లోపో భపెత్కి 

వముథవాన తస్యలో ప అతి, తద్వద్భ క్త కమితి శ్రుత భ శ్రాగమనస్య భోజ 

నాన నర్. ౬రర. భోజనలొ వే లువ్యత ఏవ ప్రాణాగ్ని హే త్ర 
చతల ఏవం చౌ బూతే న లుస్య తే తీదిదమగ్ని హో త్ర మితి 

౬౦౫, యస్తాదివోగ్న వోకే, శ్రతిలేవాదరమియం ప్రదర్శయతి 
జాచాలశ్రుత లేషా యా కిల వూరోతథిళ్య 9త్యాద్వా. ౬౮౬. 
ఉఆవపళతి “నతమర్థం యశ్వ్బావు త్యాగ్ని హో త్ర మాళ్తి యసం, జుజూుు 

యాత్పశాగ్నిహోత్ర తం తశణ్జెవ చేదమవి విఫల మేవ స్యాత్. ౬౮౭, 
యచ్చాత్తభోజనాక్చా) నతికినాం భోజనం భవే శ్ర త్లేసాత్ , అతిధిభ్యః 
ప్రాగవ 'స్వయమళ్నీయాదితి ప్ర పృద సహా. ౬౪౮, ప్రాణాన్ని హన 
వీషయకవమాాదరనూవిష్క రోల్ సర్వేషాం, నన్నిహ భోజనలో శే 

లోపో భు _కృసర్థభ క్త కసం రొనాగాత్ . ౬౭౯, వ్రాగువదర్శిత పతి చెన్నా 

సౌ దోషో యతళ్ళ్చ వాక్యమిదం, ద ద్రన్యువి శవ వి థానార్థక మేవ స్వాద్య 
థాగ్న హోత్రే పా. ౬౫ం. ఆజ్యపమః వ్ర భృలతీ ని ద్రవ్యాణి భ వంతి 

యాని చాన్వాన్సి వఇహచాగ్ని హో శో, ఫ్ ఖా వైపామపి కాండపాయి 

సత్త వవ eo. తద్భత్నా)ప్వై సత్యం చభ క్ష [ వె వె కగుణవిథానార్థం, 
తద్యోద్భ క కమితీదం వాకర్ణిం గుణలోవ ఇతి  నయేనాత్ర ౬9 భోజ 
నలో వేప్యక్ని ర్ట గ బ్వణాన్యెన చావిరుడ్లేన, ప్రకాన్థమ్నూ యన్యా ర 
నైవ ప్రాణాన్ని హో త్ర సంజ్ఞ జ్ఞస్య. ౬౫3, "స్వాడేవానుస్టానం న లోవ 
ఇత్యస్టి గ చే తీరం తరి, 

సూ. ఉపస్థితి తస్టద్వచనాత్. రం. 

భో జనఉప స్థితే కిల భో జ్యాత్చ్రథ మోపనిపతితాద్ద్రవ్యాత్. 
౬౫౮, ప్రాణాన్ని హో త్ర డ్ర్ ముకేన్ని ర్వ _ర్షయితవ్య మన్య థా నేతి, తద్య 

ద్భక్త కవర్ శ్రుతివదనం బోథయలి పామ మే వారం. £౫, శ్రుతిరియ 
"మేవం బూక్ యచ్చ బే నేహ భోజనాయీ ప్పం, ఛ్ “కమమాద్య న రషి౯ 

యం 
తద్దోమీాయమితి హోమసంయోగం. ౬౫౬. తసొదివో వూులినాంభు క్ర 

ర్భ క ద్రువ్యపాధ్య తై వ స్యాత్, వహ భోజనార్థ మేతద్శ క్తముష్మాల్ శిత 

ణా ఉపన్యస్తాః ౬౫౭. భోజనలో పే తాసాం లోప వైపా 
యాంతరార్చ్భకత్తా ఆశి త్య చ విహిాతానానూ శవయలోేవపే హీ - లో 



తృతీయా థ్యాయే తృతీయపాదః. 1433 

యనా శ్రితనై ్ట్వ, కృతులో వే లోపోయం నవా శ యాంతరసమర్చ 
కత్వేమవి. ౬౫౯, ప్రగృకాగ్నిహో త భర్య పా క్తిరసి నచేహా కంకితుం 

శక్యా, యః కుండపాయిసలె దృష్టో మాసాగ్ని హో త శబ్లోయమ్, 7 “లకు ౮ టి 
౬౬౦.సతు విధివాక్యస్థాత_స్త త్ర, తు తద్ధర్శ యోగ ఉచితేస్సా విత్ ; 

వపా చాగ్నిహో తృకబ్దేో 'రనానా దృష్టస్పచాస్థ వాద గతః. ౬౬ ౧, 

'స్తతివరవవ న నిత్యాగ్ని హో త సామ్యం వి భావయితుమర్హకి యది 
కొబ్బమా త్రసామ్యూ కృపా వ్రిరత్ర,- క త్న్య్యత. ౬౬౨... సోమాధి 
కరణఖా వాయాగ్న్య్యు రణాదయోాపి కల్పే రక్కా యద్యయనుగ్న 
హోమ స్తదా విలువే త భోజనార్థత్వమ్. £౬3 బ్రాతే జాబాల 
శ్రుతిరన్యా థారాం హీ హోనమనిర్భ త్తి ఉరవీవ వెదిరి త్యాదిశాగ్ని 
హో త్రంగ జాతమఖలమపి. ౬౬ ర. ముఖ్యానాం చాలాభాత్సాంపాదిక 

మేవ తచ్చ దర్శయతి, ముఖ్ర్య్యాగ్ని హే త్ర కాలావరోధ వతస్య నైవ 
విహితో నీ. ౬౬౫%, అన్నే చోవస్థానాద యో విరుద్ధా ఇహోవలభ్యం తే, 

తస్తాద్యోజనప మ హోమా వతే భవంతి నేతరథధా. ౬౬౬. ఆదరవచ 

నం భోజనప రే ప్రాథ మ్య బోధనార్థం స్యాత్, యత్నా (మిఖోజన 

సో తృర కాలత్వం శం తిన ఎకి వృథికమ్. ౬౬౭, తదుపాస కాన్యవిషయం 
సీ Wr RY Uy 

తస్తాత్ళూ ల శక్షమఖలమువవన్న మ్, 

లోవ ఇవా యు కః. ౬౫౮. నోదోహనస్య చ యథాక్రత్వర్థాప్రణ 

సూ, తన్ని క్రారణానియమ_స్తద్ద ఖః పృథగ్ధ్య్యవ, తిబంధః భలం. రో౨: 

వై శ్యానగరవిద్యాయాం యచ్చ ప్రాణాగ్ని హోత్ర్ ముపదిష్టమి. 
ఓ అదు ౬౬౮, తదనిత్య భే జనా శ్రి తమనిత్యమితి వర్లితం మా సూర్ష త, 

కరాంగసం శి తాని హీ విజానాని చ భవంతి చాన్వత్ర . ౬౬౯. అత్ను 
- (గ కు త్ర 

రముద్దీథముపాస తె త్యాదీని తాని కం వా సుఖ కర్మసు నిత్యా నేవ 

పీ పర్ణమయీ త్యాదినత్కి మేతాని. ౬౭౦. నొదో హా నాదివ దార భవం 
తృనిత్యాని వాంతి సనందేహొః తత్ర, తు కర్ణసు నిత్వాన్యవై తానీతి 

యు _క్రమాభాత. ౬౭౧. ఇహా చా నార భ్యాథీ ఆ "న్వవ్యువ్రీథ సం క్రిత 

తన, కృతుసంబం థాదం గాంతరవత్తని వ, యోగవచ నేన, ౬౭౨. పరి 

గృహ్యుంలె యా చ సర్షవాకదృ ప్రా ఫల శ్రుతి సేహోం, ఆపయి తే 

భ్వాద్యా సాహా వ_ర్హమానాపదేశ రూప త్యాత్ . ౬౭౩. స్వాదర్థ వాద 
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రూపా స్తుతివ, థానైవ కేవలం భవతి నా చాపాపక్ల్ క శ్ర వణవదేవ 

9న చ ప ఛానం స్యాత్ . ౬౭, తన్తాచ్చ యస్టి పర ముయీో 
ల 

త్యాద్వ వ్రక ర వదిష్టై నాం, అపి జువ్విది ద్యారా కృతుప్రవెళాద్య 

. శైవ నిత్యశ్వమ్. ౬౭౫. ఏవమిహోోద్దీథో పా స్తానామవి నిత్య లేత్వతో 
= "a || 3 “ 0 బ్రాకే, నిర్ధార బావని యాన్యుద్రీ ఖాదర్ధంగవ్య పా శ్ర యాణ్ స్యుః ౬౭౬. 

రసతముజఆ ప్తిః _ప్రాణస్సమృద్ధిరాదిత్య ఏవమాాదిని, న నియ మ్యేర౯ కర్శసు 

నిత్యవ దెతాని లేషు తద్ద స్టే ౬౭ ౭. ఏవంజొతీయానామనియత భావం 

హా దర్శయ క్యేపూ, లేనోభా కురుత ఇతి శృుతిరివా సా చై తమర్భము 

వదిశతి. ౬౭౮. యమైవం వేదన మూ పవదోభా త" హీ కర్మ 
బగ వా 5 2 _ 

కురుత ఇతి, ఉవదిశ్యావిదుపోి హి కర్థానుజ్ఞాం వ్రదర్శయల్యెషా, 

౬౭౯. ప్రస్థాన దేవ తావిజ్ఞానాదిష్వపి తశ్చెవ దర్శయతీ, విజ్ఞానానామని 

యత భావం వ, స్తోత నేవమాదడ్యా పౌ. ౬౮౦. అవీ చై వంజాతీయక' 

విజ్ఞానస్వ చ ఫలం పా వృథ 7వ, కర్మణా ర పలభ్యాత వహ కర్శఫలాతి 

కయరూపమేవై తతి . ౬౮౧. (శతి రేతమగ్థ మేవ హి దర్శయతి యచేవ 

విద్యయే త్యాద్యా; తత్ర, చ తరపళ్ళ ఏవ ణాద్విద్యాపానమవీ వీర్య 
ష్ స్ an nn తల 

వత్క_ర్శ. ౬౮౨. భవతీతి గమ్య్వు లే తద్విద్యానిత్యతషవఏవ సంభవతి, 

నిత్వ ల్యే విద్యాయౌాః కథమిహా విద్యానిపహీనమపి తేదిదమ్. ౬౮౩. 

స ర్యాంగోవస్క-ర ణాత్కి యమాణం వీర్యవద్భ వెత్క ర వవం హీ 

లోకిసామాదిషు నియతాని. హీ ఫలాని శిమ్యంలే. ౬ూర. కల్పంతే 

వాస్తాబక్సాదై ర్తి పృత్యుపాసనం తాని, నేవార్గవాదమా త్రం ప్రతి 

పత్తుం యుజ్య లే ఫల శ్రవణము ౬౮. స్టుతిలశుక తావత్య్యా గ్ౌణార్ధ 

కతా ఛవేత్తదైవం చేత, సంభవతి ముఖ్వవృ త్మ సఫలార్థలత్వే వ్వా 

గ > జ న 
సా తు న న్యాయా ౮౬, ద్రకరణబలాక్సయాజాదినాం ద ర్మాది 

కాంగతాలాభాత్ , తెషు ఫల శ్ర వణస్యార్థవాద మా త్రీ త్వేక ల్బనం 

యు_క్టమ్. ౬౮౭. పర్టమయీత్యాదిష్వువి పలశ్రు లేరర్ధ వాద ఆ 

యుకా, నైనా క్రియాత్మ కానాం ఫలసంబం థో వినా (క్రియాయోగమ్. 

౬౮౮. అత ఇహ ఫలార్థ మేషాం క్రతు యో గా వేమితత్వముచితం 

సాన, తతర చ జవ రార క్ళతి ద్రవార్థి కంట భ్ వెచ్చ తేద్ద) 

వ్య అంక, పర్టమయీాతి శ్రుత్వా వక్రతొద్ర న్యార్స ణి నర్టిస్ట్రం, 
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లేన జువూూ దాషరె మాం క శ(ంగ తే ఘా నిశ్చితే సశ్వాత్, ౬౯౦, 

తత ఫల క వడక ఈ నోదో తత్ర ఫల ,వణన్యార్థ వాదమా త్రైత్వనిళ్చ యో భవత, హానాడి 
కానాం క ₹ సృ కాం మానివర్టిత తన, ౬౯౧. చమనేనె వ వక్యత ప్ప 

ఇణయనరూపా శో యస్య లా ఖీన, ఉవవన్నో హీ ఫలే విధి లేనం బై ల్వా(ది 

షూపవన్నోయమ్, ౬౯౨ న తు పర్ణమయీ త్య్యాదిప్యేవం వృకృతొ షీ 
కల్సి దా థార,, ర్రక్వాకాంజానియత్ | జువ్వూదా" దృళ్య తఆయమా 

థారః. ౬౯౨. (కల్ప కాంయారహ్త్ హో థారొ దృశ్య తే హ్ా 

టైలాషదా, పర్టమయీత్య్వాదొ యది ఫలే విధిః కల్ప లే హా వాక్వేన. 
ad ల జు జో ల అ ర Ta ష్ ర ఇగ ల గా ఫ్య ఒగారో జువ్యోః ఫలసంబంధః SUSE చావీ సంబంధః, వాక్యేన 

కల్పనియ_స్పదాభ ఐద్వా ఏ ఇదవ వా త్ర, డా క రంగ సం శ్రి తా 

నాముపాసనానాం న్వతఈ క్రియాతెరన, యాగాదివదేతెపాం ఫలే 
వ ఛానం విరుధ్య లె నేవా. ౬౯౬. (క తత్ర, యాణ్ గోదోవానాది 

రాని చ ఫ లేన సంబంథాతీ , యుద్యదని ఆస్వైని త కై వోద్ద థాదివ్యపా 
శై నే వ అడ గ న్మాకా న యావ. ౬౯౭, శతివాకదర్శి తాని వా్యపాసనానస్టివ్ భవం 

ప్రగాత్యాని, 

సూ. వదానవిదెవ తదు కమ్. ౪౩. 
ష్. 0 

వాజసనయే హా వదిప్యూ మ్యే పె తది వాక్యమాన్న్నూ తమ్. 

౬౯౮. త్ర చ వాగాదినాం ప్రాణ ఏఫ్టోఒవ థారిత్  థ్యాత్యం, ఆధి 

దై వతమగ్నాా ఏ టే రాయు క్భాందోగ్యకొ వనిషది తథా, ౬౯౯. వాయు 

రార వత్య క్ర తగా దీనాం పీ వాయురధిదై వం, సంవర్లో నిర్దీతో 

వాగాదీనాం తశావ సంవర్షః, ౭౦౦. పాణి ఒథ్యాత్మం త్ర చ వాయు 

స్రాణావిమా పా వృథ గవ, ఉవగంతివె”న్టై స్యా తామవృథ గ్వత్హ 

భవతి సంచెహః. ౭౦౧. త త్రావృథగితి యుక్తం యత_స్తయోర్నేహా 
తత్వభదోఒ స్తీ, నేవాఖిన్న తలె్య పృథ గ నుచింతనమిదం భఖ వెన్నా $ 

య్యమ్. ౭౦౨. ఆధి దై వతమ థ్యాత్మం తతా ఇదం శ్రుతః వదర్శ 

యత్క్ అగ్ని రాషగిత్వా ద్వా తథాతఏతంతి ఛైనమాద్యా్యాపి. ౭౦౩. 

ప్రాణానామేలేషాం విభూతీమస్యాథిదై వికీం బ్రూలే, ఉపలభ్య్వతే హీ 
బవుథా తత్యా భద స్తు తత్త తత్ర తయోః. ౭౦౪. నిర్లిశతి చ యః 

ప్రాణస్న వాయురితి హీ శ్రుతి స్తయోనైక్టం, వాజసనేయే హీ యత 
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శొదేతీత్యాదినిగమవాశ్యే హా. ౭౦౫ శబ్రాణాదా( వవ ఉ చేతికి 

ప్రాణేన చోవసంవొ రాత్ , వకత్వమేవ హి తయోర్టర్భయతి యథోక్ష 
వాజివాక్యమవి. ౭0౬ ప్రాణ్యాచ్రైవా పాన్యా చ్చేతి (ప్రాణ వృ తేన 
వై శేన, ఉపసంహారోవీ తయోః కేవలమేకత్యమేవ బోధయత్ ౭౦౭. 
ఛాందో గ్వోవీ మవోతనళ్చతురొ దేవ వక వలె వాక్యం, సంవర్ల మేక 

మేవ హీ గమయతి న తయోః కథంచిదవీ భేదం, 20౦౮. తన్థాద్యాయయు 
గా క్ర Hy గా ధ్ బాయ్ ఇగ హక్ బాణ వ్య పథ గావ ఏ ౦తవ్వా, ఎవం పె ట్రాతే పృథు గే 

మానిహాపగంత వ్యా. 20౯ య స్తాత్పృథ గవత వాయు పాణా 

విహోపది శ్యే తే, ఆభ్యానార్థో వ్యూ థ్యాత్మి కాధిడై వతవిభాగ ఉవడిష్టః. 
౭౧౦. సోయమన త్యా ఛ్యానప్ఫథ చానర్భకః వ్రసజ్యేత నన్విః 
తత్వా ఖఫదాను చింతనం హ్యాష్ఫృథ గోవ యుక్షమితి. ౭౧౧. క్త 
కథ బుతత్చృథగ్భ వెదితి న ళ₹ంకతుం శక్యం, తతా భేదెవ్య వస్థా ౪. 
'దేన చోవదేళ స్య. ౭౧౨. భేదవ శేన త యోరను చింతన భేదో భ వేదసా 
యు కక త త్వా ఇ దాభ్మప్తాయే తైవాస్యోపపద్యమానస్య. ౭౧౩. అ 
యతశ్చొచేతీత్వస్వ తున ధ్వ్యేయ ఖేదవిఘటక తా, స యథా పాం 
ప్రాణానాం మధ్యను ఇ త్యాదివాక్యమవి వారనూ:ః. ౭౧౪౮. ఎాణేన 
సామ్యము క్యా యథో_క్రమాఛ్యాన భేదముపదిళతి యోా౭సావిహైాక 

వే చ en గ్ ల క మేవ వ్రతేమిత్య ట్రై వ కార ఉక్త ఒ సా. ౭౧౫, ప్రాణ వ, తాభినం థ్యా 
వాగాదివ్రతనివ_ర్హనార్థ స్స్యాత్ భగ్న, తాని వాగాదినీతి చ తాని 
మృత్యురత్యాద్యా. ౭౧౬ భగ్న వ్రతత్వకథనా ద్యాగాది వృతనివ ర 

రై వ ూంనేతి వ నసుతాం S పదిప నార్థైవ, వృతమిమాంనెతి వ్రస్తుత్యా ఫగ్నవ్రతత్వము దిష్టమ్. 

౭౧౭. వాయు ప్రాణ భయ యోర్య 9తఫలమవి వాయులోకసంప్రా ప్పి, 
స్రైషానస్తమి తేతి శ్రుతిదృష్టో యళ్చ్ దేవ తళ బ్దః. ౭౧౮. అవరిచ్చి 
న్నాత్మ ఆస దర్యయాావన్తీ కా సమంజనో భవతి, వచేషు చ వాయురసొో 
హ్. ప్రాణషు భవతి సంవర్షః, ౭౧౯. ఇతి భిన్న తేనై త తామా 
ఏతావితి క్రుతిర్బా9తే, దశ సంత_స్తత్కృతమిత్యువసంహారోఒ వి ఇేద 
పరవఏవ. ౭౨౦. తీన్యాత్చృథ గ వెమావాథ్యాతవ్యా న చేకరూపతయోో, 
రర నిదర్శన మెతత్ప్ర దానవదితి వ్రృదర్శితం బా యథా. ౭౨౧. (లేవు 

డాగర? క న్ ఫి వలో గారం ఖ్వాప్రానింత్రాయ రాజ్ఞ ఇత్యాద్య్యా తత్ర వురోడా 

లో 

ల 
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శ వ పార్థా మంత్రాస్త్రయో హి నిర్టిష్టాః 8౨౨. సర్వేషామభి గమయ 
న్నితి శు, లెరవీ చ బేవతై క్నాచ్చ, తత, పురోడాశానాం సవా వదాన 
wr Ea భ్ ల ఏ శ్లో నీ వనంజ సి వా కోతే, ర౨౨వ. యాజ్యూ పురో 'నువాక్యా వ్య శాసవ థన 

వ తళ్చ గుణఖేదాత్, తద్దేవతాపృభథ_క్త (౦ ప్రదానపార్థక్యమపి యథా 
భవతి. ౭౨౮. ఏవం తత్వాభేచేప్యా ధ్యానపృథ_క్ట ముత్ర యుక్తం 
స్యాత్ , ఆ ధ్యేయాంళపృృథ క్యాదు_క్షం సంకర్ష ణేన నానేతి ౭3౫ తత్ర 
కిల యాగ భేదో భవతి వరం దృవ్యదెవతాఖేదాత్, కవచ న విడ్యా 
భిదో విద్యైకత్యం వ్రతీయలె హూ యతః. ౭౨౬. ఆధ్వ్యాతి కాధిదె 
వోవదేశ వాశే పావక మాటె్యెరి , విదె కేవ ఫీ రీ అారీహి అట "నా ( 
ఛదాత్స)వృ త్త భేదస్పా $8 ఆ 20౭, సాయం ప్రాతఃకాల ప్ర ఖదత్ే 

శ్పాగ్నిహాోోేత్త వహ స భవేత్, 

నూ. లింగభూయస్వా త్తద్ధి బలియస్తదవి, ౪౮౪. 

వాజననేయిన బ్రహ ఖల్వగ్నిరహన్యె హీ నైవ పెత్యాది. ౭౨౮. 
వాక్యం పఠంతి తత్ర చ సృ స్వః వరం న నచ్చ నాసదిదం, ఇత్యా 
దిశ చ మనసస్బృృష్టిం శిష్టా్ట మనోధికృత్ో క్షమ్. ౭౨౯. తదపళ్య 
ల్లే ట్రైంళ తృవాసృసంఖ్యాక మనోమయానన్నీ ౯ అ ర్కా-నన శ్చితప్తతి 
హేత్మేన 9త్యాదినా నికు మ్యైళాక౯. ౭30. వాక్చత ఇత్యాదీనవీ వృథ 
గగ్నీనామనంతి తత్రైవ, తేషే(పా విచికిత్స్చా మనశ్చిదాదయ ఇస 
వదిషూ యే. ౭3౧. తే కర శేవభూతాః కిం కరాను వ వేశినోఒత స్యుః 

రు _ శై 3 లో 
కిం వావి తె స్వతం తా కవలవి ద్యాత్త కా భవంతీతీ, ౭3౨. తత 

7 | - WU 
వ్రకరణబలతః క్రియానుషంగే హి శేషం సం ప్రాస్తే, లేపాం 
స్వాతం తృ మివా పృతిజానీతే హీ నూత్రకారోయమ్. ౭33, 
భూయాంస్యన్మే౯ ఛాహాణవాశ్యే లీంగాని చోవలభ్యం తే, నిద్యాత క 

త్వ మేవో పోద్బలయం ల్యెషు తానిసకలాని. ౭3౮౪. యత్కించేనూనీతి 
(శుతివాక్యే లింగ మెతదుపదిష్టం, సర్య ప్రాణిమనోవృ_త్తిభిరమ సదా 

గ్నయో హీ చీయంతే. ౭౩౫. ఇత్యాథ్యానే హీ దృశే సరాషణ్యపి 
యచ్చ కిమవి భూతాని సంకల్పయంత మనసా సాశాన్నీ నాం కృతిర్భ 
పదితి హి. ౭3౬, వతద్విద్యాత్మ కే భవతి హి లింగంనచ శ్రీయాం 

= op ౮ బామ ఇ 5 బ్ ణ్ / గత, యర్కంంళుత్క_ర ణన హా "ద్ధిర్లీ ఎప నచ _క్రీయాంగస్య, ౭232, 



దా కతషలింగం స్యాత్ , క రాంగముదిత కౌలానుపేయం 
క రర కాలకం చ మ్. ౭౩3౯. య చ్చాన్యక్షే ట్ర ంశత్సవా సృసంఖ్య త్య 

జాగృతేపి చ తనై వాన్నీకా హ్ సర్వభూతాని. ౭3౮ చిన్వంతి సర్గ 

| ణం (కీ Ge 
9 GX rs? Dee 

Ep ష్ అద ఒర Tr క్ 
తు ఆలంగ సూ త్రీ దృష్టం బంగం త్ర సృకరణాద్భ 

2౮౦, విద్యాత కత్య మెహోం తసాద్వూ కం హీ లింగభూయ ఖా జ ఏ 
ep ర్త 90 ర్త (Gs రర 

వ బి © 

ర్ల బం Ae 

సూ వూర్వవికల్పః పృకరకాత్సా ఏతి )యామానసవత్,. ౮౫ 

యచ్చాగ్నయన్న తంత్రా హ్యూనన్వ శే పొ ప్రతీవా నిరిప్టం. ౭౪౮౧ 
నైతద్య్యు_క్తం యస్తాగు కరణ మెతత్య్రయామయస్యా న్నాః, తద్వి 

పషయో హీ వికల్పవిశెపా నొనహీ సర్థతంత్రా యమ్. రర సూర్వస్వ 
చేస్ట్ర కా గ్నాస్పన్నిపాతన్య పా వికల్చ్పబా థార్థం ఇహ సంకల్బమయత్వ 
వ్ర, కార భేదోవ దేళ ఏవాయమ్. ౭౪౩. నన్వతే, ఫూర్వుము_క్రం లింగం 
హా పృకరణాద్బలియ ప్రతి, సత్యం హొ లంగ మోాదృబ్నహీ సృకర7కాద్భ 
లీయ పహ భవతి ౭౮౪6. నిధి వాక్యస్థం యత్సా్య_త్సదేవ హి ప్రకర 
ణాద్బలిీయస్వా త్, విధివాశ్యే నహా లింగం కిమవి చ దృష్టం పరంత్వి 

సానైతత్. ౭౮౫ సాం పాది కాగ్ని విషయ ప్రళంసనాత్త కమిదం భె 
ద్యాశ్వం, త చ్చార్థ వాదరూవం తత్ స్థం పింగంన బాధకం భవతి ౭౮4, 
అప్రాప్వే హ్యన్యా్డ గుణ వా దేనోపవద్య మానం సత్, సృకరణమేత 
ద్చాధితుముత్పహా తే లెంగమిోద్భళం పా కథమ్. ౭౮౭. సాంపాదినా 
అపిమేగ్నయః క్రియానువ్ర వేశిన స్తస్తాత్ , మానసవదితి నిదర్శనము త్ర 
యథా ద్వాద ళాహసే పూ. ౭౮౮. త్య కషం ఆ్యాహార్జ్యితయం దళ 

pS 

రాత్ర స్యావ సెషితస్యాంలే, దళ మేహన్యపివాశ్యే, మానసవఏన గృహ 
ము (3 _ 3 cE అరా నష వ _ "ద § g ని ౭ర౯.త త్ర, చ వృథివిపాత్రం సోవురనోఒసా సము ద్ర, ఏవో క్త: 
స్యా నరా ప్రజాపతిర మై తనై వ్ గృహ్య మాణస్య 2౫6, గృహాకా 

సాద హొవనాహరణి వవ్వానభతణాని యథా, తత్ర చ తాన్యెతాని 
త్యామ్నాయంతే పి నూనసా న్యెవ, 2౫౧. గృహకల్వో హా యథా 

వా (క్రియా వక రణా ల (యాని వెషస్నా తె, ఏవమయమిగ్ని కల్చః 

శ్రీయాని శెపో న పొ స్వతంత్ర స్పా 5త్. ౭౫, 
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సూ. అతిచళాచ్చ. రి, 

అతిదెశశ్చాగ్నీ నాం , క్రియాత క త్యానుమూపకో దృష్టః, వశైక 
/ హా టీకే రం యా 
వవ తావాన్యా వాన్వే వూర్యుమభిహితో “గ్నిరితి. ౭౫౩. సామాన్యె 
సల్యేవ హ్యూతి చేశోయం పవర తే ళాన. ౭౫౮. 

(శ షా మ 

సూ నిమ్యైవ తు నిర్భారణాతి . ర. 

ఉక్తా తేవని రాస ప్రయోజనోసౌ తు శబ్ద అహ పిత వలే 

మనశక్సి దాద్వాక!, శవలవిద్యాత్మ.శా స్ప గ్షతేం కస్సు sz 2%, విద్యా 

చితవవెతి హూ నిర్థారయతిహ యేన తానన్నీ ౯, అన్యావి విద్యయా 
వెత ఇతి క్రుతిరవిత్ణ మేవై తాన్. ౭౫౬. 

నూ, దర్శనాచ్చ. efoy 

_. వలేపాం స్వాశంత్రే లింగం యత్చూర్వ మేవ తచ్చో_క్షం, నను 
లంగమి దృశం న వకరణతో బలవదిత్య త్" బూతే. ౭౫౭. 

UU లీ 

నూ. శ్రు,త్యాదిబలయస్త్వాచ్చ న బాధః. లోగా, 

కోక | ne క షం నైవం _్రకరణసామర్థ్యా దెషా ౦ హొ డర్రోయావి నెషతే(ం, అధ్య 

వసాయ తతో హి స్వతంత్ర కొవతు బాధనం యు_ కమ్. ౭౫౮. శ్రత్యా 
దీన్న త్త యతో భవంతి హి పృకరణాద్బలీయాంని, తాని చ మన 
శి దాదీనాం స్వాతం త్యం హా సాధయం త్యేవ. 2౫౯, తే మతే 

విద్యాచితవ వతి శ్రుతిరియం ఓ ఛవతిహ్క, లింగం హి సరదా 

సర్వాణీ త్యాదికము దావృతం వూర్యము ౭౬౦. వాక్యమువి పిద్వయా 

హావెత ఇతి హి తత్ర సాధకం భవత్కి విద్యాచితఏ వెతి శ్తిరేషా 
సావథార వై తేషామ్. ౭2౬౧. అభ్యువగ లె (క్రియానువ్ర పేళవ వె, ఘా 

పీడిలై వ స్యాత్, నా బాహ్యసాధనత్వాఖి పాయం తదవ ఛారణం తర్హి: 
2౬౨. ఆవ థారణవమఫపఫులం స్యాద్వ్యిద్వాచిత అత్వ నెన తల్లా భాత్ , గహ 

కల్పనదేతేషోం తు ల్యేనా బాహ్య సాధన త్వేన. ౭౬౩. ప్రా కష్ష క్రియాంగ 
తౌయా నివ ర్రనాయావథారణం సఫలం, ఏవంనిధే హీ భూ తాన్య 
గ్నీంశ్చిన్వంతి సర్యదై వేతి, ౭౬౯౮. సాతత్వదర్శనమిదం తేషాం 
స్వాతంత్య్రవవ ఏవ స్యాత్, వాక్సాణమయాగ్నీ హ్యపి సాతత్యం 
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దృశ్వ ల కిం సతతమితి. ౭౬౫. సాతత్యదర్శ సెన కియా వ యోగ స్య 

ల తాత, సాతంతే 1 హాం తేషాం "విదా రాపత(ము ఇచాల్స కల {3 , పఆంలర్పష్టణా బా 0 ట్ ముల స 

ధృతం భవతి. ౭౬౬. ఇదమగ్థ వాదరూపం సంక రృనమాత్రమితి తు న 

న్యాయ్యుంయ త్ర చ విధాయకో౭న్యోలి జాదిరవలభ్య తే హీ నిస్పష్టమ్, 

౭౬౭. త చవ యు కమేతత్చంకీ రనమరద వాదమా తమిల్హి అత తు 
= — స స Uy క 

విధాయ కాంతరమన్వ నై  వోపలభ్య తే కిమపి. ౭౬౮. సంకీరృనమాశైా, 
దిహ విజ్ఞాన వి థానముచిత మే తేషాం, సాతత్వదర్శనాదిభిరేషాం 

స్వాతంత “సిద్ధిరహా వాశ్యా 2౯౯. చవంనిదక్చికా బ్రతి వురుషవి శే 

మోనుబ మిహ చాకం, న వమ తె క్ర యోగం తస్తాత్సారతంత్య]) 

పత ఇ యుక్తః. ౭౭౦. 

సూ,అనుబంధాదిఖ్యః వ్రజ్ఞాంతరపృథ క్రవద్దృష్ట్రశ్చ తదు! కమ్ ౫౦. 

వక రణమువస్ఫ తాపి సా్వాతంత్య (౦ స్యాన్మనశ్చిదా దినాం, 

యేన మనో వ్యాపా శేష్వనుబథ్నాతి క్రియావయవయోగమ్, ౭౭౧, 
నై వాధీయంలే మనసై వేమే గ్రవోళ్చ గృహ్యంలే, మనసా శంసకా 

సా సుక యదేతచ్చ కర, యజ్లీయమ్. ౭౭౨, తచ్చ మనళ్చి 
వం శ మ 

తు మనోమయ మేవ (క్రియతే ఏవనునుబంథః, సంపత్ళల పఇహదృష్టః 

పత్యమా ఆవి న చ (క్రియావయవాః. ౭౭౩. అహ సంవదాతవఏ తే 

లిప్పయిత వ్యా హా భవితుమర్హంతి, ఉద్దీథో పాస్తాదివదిహ శ్రీయాంగ 

వ్యపాశ్రయేతైహోమ్. ౭౭6. తదను వ వేశి తేయం న శంకనీయా 

శ్ర లేళ్చ వైరూప్యాత్ , అత్ర తున హా క్రియాం ”వ్యాధ్యనీతవ్యం 

తు కించిదపి దృష్టమ్. ౭౭౫. కింత త్రే, హి షట్రైం* తృహ స్రసంఖ్యా 

వ్తమా మనోవృ త్తీః, ఆదాయ కల్పయంటి హ్యగ్ని త్వం చ గ్ర వోదికాం 

స్తాసు. ౭౭౬. పురుషాయుపో వ్యాహస్సు చ సంఖ్యా దృష్టా సతిహ 
అ ం సాటి ర np = a తత్ స్థాస్సు మనసో వృ_త్తిప్వారోవ్యత ఇతి వైరూప్యమత్ర, మంతన్నమ్. 

ఖ nq ~ fm 
౭2౭౭ తస్తాదనుబం ఛాదిభ్యస్సా ్వతంత్య,0 మనశ్చి డాదీనాం, అడిగ 

హణాదతి దేళాద స్వేనం పీ ఊయూూజనీయమిహూ, 2౭౭౮. యావానసౌ 
అభ వే . | . 

హా పూర షెహో మెవైకవీన తాద్భగితి, యచ్చ _చ్రీయామయాగ్నెర్యా 

వ్ గ్ర ‘ J Jt: Ds 0 డి వోత్స్యం తచ్చ భావనాన్నీ నామ్. ౭౭౯. ఏ కైక న్యాత్దిళ చ్చుల్వె 

క్రియానాదరం పా దర్శయతి, అతిదేశొ హి వికల్పార్థఎవ నానాద 
(గ థె 

మన 

మన 

( 
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రార్థ పత్వపీ న, ౭౮౦. య్రైకస్మి౯ సాధ్య నిర వేత, సొధనదషయం 

భవతి భవతి హి తత్ర వికల్చో వ్రీహిాయవాద్యోర్య థా పా యాగ 

స్యాత్ .2౮౧.ఆహవన యోద్ధరణావిలత ణం సాధనం తాకంస్యాత్ , 

౧౧ కి అ వ. 4 © 
రి వ పృ ఫన్నమిహా దృష్టమ్ ౭౮౨ 

వ సాధనస్వ తున సాధ్యయుగో భ్ వేడక ల్పోసై, యత్త గత, 

పూర(వమోపోద్భలకశ్చాతిదేశ. ఇత్యుక్రమ్. 2౮౩. తత్ప్రత్యుకృమి 

వ+ివి హ్యూగ్ని ల్వేనాతి దేళపాఫల్యాత్ , శ్ర, త్య్వాదిన్వగ్ని త్వం థ్యానా 

గ్న్నాం వ్రదర్శితా స్యెవ. 2౮౦. పృజ్ఞూంతర పాార్ణక్యం నిదర్శనం దర్శితం 

హూ సూ త్రకృ తా, వజ్హాంతే రాణ శాం డిల్యాంకిత విద్యావురస్స రాణ 

యథా. ౭౮. కర్థ భః వృథ గవ పృజ్ఞాంతర తోఒవపి ఫా స్వతం త్రాణ 

చేవా రాజసూయ వకరణపఠతా హవన్నినామే 9, దృష నసాన 
ని “టె అ భె 

బ్రస్టేరుత్క_ర్లః వ్రకరణాచ్చ తృ్నల్తైవ. ౭౮౭. వ త యానుబం థా 

తంత్ర ప్రదము క్షమ. 2౮౮. 

ఇగ అయ గ్య జర 5 1 0 

సూ. న సామాన్యాదప్యుపల్షై రృృత్యువన్న ఫా లోకావ త్తిః. ఎం. 

మానసవదితి యదుక్తం తచ్చేదానీం నిరాకరోతీహ్మ నై పహ 

మానస గ్రహనామాన్యాత్సా నృనశ్పేదాదనా ము. 2౮౯ రాంకు 

మత్త శక్రం పూర్వ ప్రకృత క్రియావి శషత(ం, పూ ఏ కభ క 

శు, త్యాదిళ్యః శేవలవునుర్భ తాని ద్ధః. ౭౯౦, న హొ కించిత్మస్వచిదపి 

శేనచిదం కేన నామ్యుమిహ నశ, వతావతా యథా స్తం నిన రృతే కిం 

సరభావవై షమ్యమ్. ౭౯౧. మృత్వువదితి దృష్రాంత' యథా స ఏష 

ఇతి మంత్రవా క్యేషు, మండలవర్తీ వురుష_స్తథాయమగ్ని రవి మృత్యు 

రిత్యుక్రమె. 2౯౨. ఇహ మృత్యుళ బ్ఞసా మ్యేప్యాది త్యాగ ర్న సర్వ 

సామ్యం స్యాత్ , వవవసా వాపెతి శ్రుత” దులో కిగ్ని శబ్బసా మేపి. 

౯౩, ఆదిత్యేఏవ సమిదిత్యాది త్యేతత్పదే సమానేవి, లో కాదిత్యా 

ఎొీనాం న చాగ్నిసమి చాదిరూపతాప తః ౭౯౮, 

సూ. పోణ చశబ్దస్య తొద్ద్విభ్యభాయస్తాష త్త పనుబంధః. ౫౨. 

ఆాద్విధ్యం శోబ్దసర్థి ప్రయోజనం లత్యుతే పరస్తాచ్చ, వపోగ్ని 
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నిత ఇ్రత్యేతన్మీకా హి బ్రప్రాణాంక ర నైతతి , రణ. యే శ 

కాము క వరాగతా స్తం చ ల “మేలే క హీ ఆరోహాంతి హీ సద్య 

సంపన్నా విద్యయై శేవలయా. 2౯౬ నావిద్వాంసః కర్మిణ ఏనం ₹ కవల 

తవన్వినో వేర, విద్యాం చ సం ౨ ప్ర్రకంసలి కర్మ వినిందతి హి విద్యయే 

త్యా దారి. ౭౯౭ అన్న తాని య చేతన రృండలమిత్య త్ర దృశ్యతే మైక్, 
అమ్మతో భవతి హీ షక. ్వస్యా త్తే త్యాదశేన వాశ్వేన, ౭౯౮. 
చాాఫలోనసంనో రాదేవాస తు న కర్మ శ₹షత్వం, యస్తావిహాన్న 

వయవా స్పంపాది రః ఖలు భ వంతి భూయాంనః ౭౯౯. తేస్తాదివోగ్ని 

su ~~ WY చ జో ్స క | న్ చేయం విజ S$ -కేపలమివోన బధ్యుత, తస్తా త్కే_వలని ద్యాత్మక త్య మెవ 

t 

హా మనశ్చిడాదీనామ్. ౮౦౦. 

సూ. వక ఆత తనళ్ళరినే ఛావాత్. ౫౩. 

పహ చేహవ్యతరికోవ్యో లె” స్తే నితితు సమర్థ తే సవది, చేహ 

వ్వతిరి క్తాత్య న్యసతి చ పగలోక చొదనాస్సకలాః, ౮౦౧. ఉపరుభే సరకా 

బంథో మోతుపిచ చ కస్య వోవది శత ననిగహా శాసన వము ఖే 

వ్రథ మె పాదే హీ వర్షితం మ్యూతత్ . ౮ ౮౦౨. దెహవ్య tl స్య ఓ హా 

శా స్తో క్షఫలోవభో గయోగ్యస్య, ఆత్మన అదమ సీతం సత్యం తదిదం 

పా తత్తే ఖాహప్యుకృ ఆ. ౮౭౩, తిపాదితం న తత్ర వ్యాళ" స్తీతే స్తీ 

కించిదవీ సూ సూత్రం, అ శ్రా మే.వపురస్సరమాత్తాస్తీత్వంపే పూ సూత్ర కా రణ, 

౮౦౪. పర్లితమితవఏ వాకృష్య్యూ చా ర్యేణావి శ బరసం కైన, తదిదం 

సృమాణలటీ ణణపదిస్థ్రం భ గవత్రోపవ నైేణ. ౮౦౫, అత ఏవాత్తె స్స్ 

శ్యామేవే వారీవకే హీ వమన ఇత్యుద్దారో & మా కృతః ప్రథమే 

కంస, సమంజసస్సోఒయ మహ్. ౮౦౬. కిం చాస్యేత్సూర్యనీ, న్నద్ధికం లై కిల 

మునక్చేదా దీనాం, పృకరణకశొత్క_ర్షో పగ మేన పుమర్థతా హీ నిర్దిష్ట, 
౮౦౭. త తత్ర చ కసా పుగుహో మసిశ్చిదాదయం మే యదస్థాస్సు కక 

వతి శంకా రమాం దేహ హవ్యతిరిశ్తాక్ష సీత చ్యత సపది. ౮౦౮. ఆతా స్ఫీ 

త్వామెపా ర్బం శాదం సూతే భూదివముం భవతి, ఆ మెపప్తూర్వి క క్ల 

వరిహారో _క్రర్వివతు తాన్టైహి ౮౦౯. సృభవత్యుక్పాదయితుం స్థ స్థూణాని 

ఖనననయెన దృఢ బుద్ధిం, ఏకే లోకాయతికా యే కిల దేవాత్త వాది 

నన్నే వె. ౮౧౦. దేవా హవ్యతిరి కృస్యాత్మ నోస్య చాభావమేవ మన్వానా, 
కాలా Pra ఎవి 

"a 
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వ్య_సృసమ స్తవృథెవ్యాదిషం దేనా కారపరిణ కెమ్వేవ. ౮౧౧. వైతన్యం 
మదళ _క్రివదితి కల సంభావయంత వతె హి, విజ్ఞానం చైతన్యం విశిష్ట 

కాయళ్ళ స్రరువష. ఇత్యాహుః. ౮౧౨ స్వనాపవర్షగభనా యాన్ 
'దేవాతిరి క్ర వహ నా న్స్ తస్తాచ్చచెతనళ్చాప్యా కా భవతీహా చేవా 
ఏవాసౌ. ౮౧౩, అ త్ నరిరే భా వాడితి బాతుర్యద్ధి, సత చ యనస్తీకా 
హీ భవతి హ్యాసతి చన భవతి తత్తద్ధర్శ ఇడి బాధ్యవసీతం హీ, ౮౧౪, 
బప ప కాళ వాపానివోన్నిధరౌ తేరైవ దృష్టా హీ, వైతన్యస్టృ 

"వై దెస య్ చాఖమతాస్సు ్వ రాత ధుర్త తయా ౮౧%. నహి బహా 

9 

గ్ 

రుపలభ్యం లె సహ్య్యుపలభ వం కెంత రేవ చూ లె, అతరి కాక సిద్ధా 

తద్ధ ర్థావవ భ వితుమక్ష తి. ౮౧౬. 
జగ 

నూ, వ్య త్రాేక్రన పనన? వర్వాన్న తూపల వివత్. ౫౮. 

అవ్యతి శో దెహాదాత న ఇతి యచ్చ ఫూవ్యమా త ప్పం, తచ్చ 
న యుక్తం దేహాదస్య నవ్యత తక 

వాభవి త్యాదితి తు యథోశాన్ల 

మపి భవే వి లెషామ్. ౮౧౯, దూపాటి యో హీ యొ స్యుశ్యాన'దేహరి 
భవంతి తే థ రాత ఎెతన్యస అ స్రద్యాస్పతేస్టిని దా మృతే” పొ న 
భవంతి. ౮౨౦. యి దెహాధర్మ భూతా రూపాడా సే వర శ్చ 
దృశ్యంతే, మ కన్యస్ట్ర తా ద్యాస్సత్యవి 'దెహే వనైక్న దృళ్యం లె. 

౮౨౧. యగ్దే శ వా చైతన్యం య స్వోత్స తృళ్చ భవతి భూశేభ్యః, క్రీం 
పం తచ్చ స్వాన్న & ల భూతచతుప యా తిరి_ క్షం తత్. ౮౨౨, 

లో కాయతికన య్ నహిభూతచతుష్టయవిలక ణం తత్వం, యద్నూ్యూ! 
న ననున వనం స్న్వాత్తగవ చెతన్నమ్ ౮౨౩. ఇత్ చత 

ర » 

న a —1 
ml] స్త్ లా గో నో వాస్ సె నుుళొంనా? న మం సర వసన క నాకను 
అన ద్ ou - ర వ ఆ చాను గ a ఒన్న = oa bY యాత గ్ర త్వం న దృశ 9 లక ౮౨౯. “హో జరా ర = tos న్స్ 

వాపా దె డై క్టస్స [౦ వరస్వ రూపం వా, ౮౨. విసయో కీయలే 

ఇెతన్యే : న తు భూతంచ భౌతికం సకలం, విషయీోా తయో ను తే తెహేను లీ 
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వలస్థేరియం యశాభ్యు వేతాస్యాత్ .౮౨౬. ఉవల బ్లేర్ళూ తేభ్యో వ్యతి రే 

కోవి చ త థాభ్యు వయా స్వాత్, ఉపలబ్టిరూపఏవ హ్యాళ్త న తతోతి 

రి క్త ఇహ కన్సిత్ . ౮౨౭. దేహవ్యుతిరి క్రత్యం నిత్యత్వం ఇాభ్యు 

పయ మేవాస్య; అహామిదమ ద్రాత,మితి వత్వఖభినంధిర్న చాన్నథా 
సిద్ధ్యేత్. ౮౨౨౮. అపిచొవలస్థి రెషా నత్చు తుదీ పాదిషూవకర కేసు, 
భవతి ప్యూసత్చు న భవతి నేత్ర న వై తానతోోవలబ్దీకియం రా౨౯. న 

భవతి యథా ప్రదీపాదీనాం ధర్మ స్తథైవ దె హేా౭న్మీ౯, సతి భవతి 

చోవలబ్టి ర్నాసతి భవతీతి తావతా హీయమ్, ౮౩౦. న హీ దేహధక్ష 
ఏవస్యా ద్దేహస్యోవకర ణ తామా త్రాత్ , దీపాదివదువయోగః కథంచిదు 
వవద్య తే న చాత్వంతమి. ౮౨౧. రఈపలస్ట్ " దేహస్యోవయోగ వహ 

దృకశ్వ తే యథా సష్నె, తస్త్థాద్దవావ్యతరిక్వాత్తాన్తీత(ం య చెతదన 

వద్యమ్. ౮౩3.౨. 

సూ. అంగావబగ్రా స్తు న శాఖాసను హి వ్రతివెదమ్. ఏన్టి 

_ప్రాసంగికం సమాప్వ వకృతా మేవానువ_ర్తతే పొ కథాం, 

ఓమి త్యతదితి పృ కృవ్య్యూథిల- ఉపాసనా శు తిష ౮౩౨౩. ఉద్దీథసాను 

విషయా _స్తకైవ చో శ్ఞాదిళ స్తవిషయాళ్ళ, క రాంగనం శ్రితాః పతి 

వేదం శాఖాంత లేషు దృళ్వంలె. ౮౩. త_త్తచ్యాఖాదృ్భష్టోది థాది 

వ్వేవ తా భవేయుః కిం, కిం వావీ సర్భశాఖాగ తేషు తెమ్వితి పొ 
భవతి సంబేహః. ౮౩౫. తత్ర వం తావత్స (కయశాఖాగ తేషం 

తెచ్వేవ, ఏతా ఆ పాసనాస్సు పిర్భతేస్ప పకాఖాగతా స్తు సన్ని హీ తాః, 

౮౩౬ ఇహ తూద్దీథముపాసీతేతి చ సామాన్వతో హి విపాతానాం, 
త త్తదుపా_్తనాం స్యాద్విశేషవిషయే హి నిత్వమాకాంమా. ౮౩౭, 
సా సన్ని కృష్ణకాఖాదృప్తై. న నివ్నర్హతే విశేషేణ, కాఖాంతరవిహిత 
విశేషోపాదానేన కారణం కివుపీ. ౮౩౮. తస్తాదుపొసనానాం శాఖా 

డో Fe దః vn ళల అ న్న ఇ దాద్భ బద వ్ స్థలే, ద్రుత ఫ్రం కొం నిరసితు మేతత్సూ త్రం ప్రదర్శితం 

మునినా. ౮ ౨౯, ఉక్తా మే.పని రాస, యోజనోసా తు శబ పహ సూతే, 

ఎ తాడ పాసనా స్తీ (వా న పృతిశాఖం వ్యవస్థితః కింతు, ౮౪౦. శత్య 

ఏ శేపూసా; ఖలషనువ -ర్హేర౯ హీ సరషశాఖాసు, శ్రు తిరుద్దీథముపానీ లేత 
పా సామాన్యతః ప్రనృన్షైయమ్. ౮౪౧. సన్ని ధినళాద్వినే వే యది 
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ఉందాం 

9 4 నా న్ క్త హ్ సన్ని థానా్ధి. రార. శ్రుతికిహ బలీయనీ న చ సామానం వ శు 

1 రి వ రన్ 5 ణా సరా శ్నా వ్యవస్యాపీ తా భ్ వరి శ్రుతిరత్ర, విడి ౮ స్యానై్వ్నై తన్నా ప్ర్యుష్టిం 

( వ్రత 

tans 9 వా దుర పాయం ల న్నాం క్ యోావరొధథో స్తీ, తత్స నర చి ఇ బవ్యుద్దథ క్వాద్యు పాన్యభ ౯౫ మే. 
Reva రా జ్ జాం చ్ గ్ర 3 షి రార 3. సర్వత్ర చారి నారు టాగ తు తేష్వేవ, ఉర థాది 

జ హాం వటరయాం! | న సుష, (ఈ. మ్సెవం జాతియ వృత్యయ కు సు ౮ర్థ 

సూ. మంత్రా దివద్వా ఒవిరోధః ౬, 
భాఖాంతరోడది తెష౮ాద్దీ శాదిషం కథమిహాన్వతో విపితాః, స్యుః 

వృత్యయా ప్రతియం విరోధఫళంనా న చేహ కర్తవ్యా. ౮5౫. శాఖాంత్ర 
రొదితానాం మంతాణాం కరణాం గుణానాం చ, ఉవదసంగపహాను లో తీ ధా రో 
కాళ్తూంత రె భ పెచ్చాఖినాం యర్రా కహామ్. ౮౦౬, అకాడా గు మంత్రః 

కుటరుర న త్యాదికో పా నామ్నాఠతః కటరురసీకుక్కు టోనీతి చ విని 
యోగో హీ దృళ్వత తేపామ్. ౮౮౪౭. యేషామవి వ్రయాజూస్న 
విదాద్యా వ స్ఫుటం సమామ్నాకాక బుతవో వా ఇతి తేపాం 
గుణవిధిరామ్నా యు లే హా లెష్వేవ ౮౦౮. యొహెమవి పావేఒజో 
గ్నపోమూాయ ఇతి జాతినిచ్దేశః, నైవాస్సీ భవతి తేషోమపి తద్యిష యో 
హా మం త్రవర్ష ఒసౌ. రాళ, ఇాగస్ట్ట వసాయా పెదన ఇ త్యాదిః కలై 

స నో అష మాని సే న్ - రి నమన్య త్ర, ఒదాంతరి దెతొనావ గ్నా ర్వ రెవనూాదివుం త్రాణామ్. 
Jo, వదాంత దే యం దృష్టః పరగ ం బవ్వాాచో_క్షనూక్తన్య, 

టు న్ ఫ్ న స ఇ అకా కొప నా . కూ = | ల "యో జాత వత్యఖ త స్వాధ్వర్యవవత్యతో బా నిర్జి మై, ౮౫౧. అధ్వర్యు 
కర్త కిస్స్ ప్ర యోగ్ ఏన పా పరి గ హో దృష్టః, త సాద్య ఖా 

శ్రయాణాం క రాం గానాం హూ భవతి సర్వత్ర. ౮9, అనువ్భ_త్తీలెన 

మేన హీ తదా శి తానాముపాసనానాం సాం ; చ్రాగుక్ఫొ పీ విరోధోో 
మం త్రాదివ దేవ వరిహృతొ భవతి, ౮౫౩. 
ఇగ వా ఎ గ ల ల అనాం 9 సూ. భఖభూమ్నః కృతువజ్ఞ్యాయ స్త్వం తథాపి దర్శయతి. ౫౭, 

టై శ్యనరవి ద్యాయాం దా ఎవాచినకాల ఇ'త్యాదాస్ట్ర ఆఖ్యా 
యికాౌ హి తస్యాం పక్ట_స్తసార్థిసి చ తథా సను_స్తసర్ది. ౮౮. మై 
హం. won ఇడ గ సన వ్ ష్ లం వళ -ట బై నరస తస్య వ్యా పాసనం శ్రూయల ద్యిరూవమిదం, వ్వున్వపాసనమఖి 

కింక మేవం తే తె పమన్య పతాని. ౮౫2౫. ఏవం తత్ర సమ న్లోపానన అ 
నువీ తస్య వేశ్య నేనో క్షం, తత్త చ సందేహో2యం. కిమిహోభయ 
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ప్యు పాసనం౦. నాాయ్యమే. ౮౫౬. వస్ట్వస్త స్తసమ స్తోభయ యోరథ తు 

వు ప తస్య వా తదిత్కి తత్రొ, త్రాపాన్వేతి వ్రత్యవయవమపి చ కియా 

దూద్ ౮౫2౭. తవనుకదూనుకమితే సుల భేద శ శనణాచ్వు “త్ర శ్ర 

ని వరరాన న నాని స్యురిత ఎ స్పాప్తేలికీయతే హా తతః, ౮౫౮. 

యచ్చ స మస్తోప్తాసనమన్వ ఘా వై శ స్టసరన్య తనై నైవ భూ వ్న్నూ 

గ క ల చ 

(౫ ల 

జా్యయ స్త ఏం ఖలషస్మికా వాక్వే వివటీతం భవత్. ౮౯, దాది 

కతుషు యథా సాంగనై మైన వ థానయాగ స్య; ఏక; మ యాగ ఏవ 

em సామ స్ప్వెన చ చ వివతుతో భవతి, ౮౬౦.న వ్యసన గాన. మువీన 

చైక దెళాంగయుక్ప] థానస్య, తద్వదివోవి చ భూమ్నో జాయ స్త ఏం 

హా నతిః వ్రదర్శయతి. ౮౬౧. ఉద్దాల కావసానా బుసరా స్వర 

భవంత విఖ్యాత వై శ వై శాషనర నిద్యాయాం పరినిష్థూం లబ్బువమువే రా 

హా. ౮౬౨. అభాో్టజగుుః శేకయ రాజానమితిహా దర్శయిశై ఏవ; స్ 

సో వ్రపాస్యం ద్య ప్ర భృ శనాం హా దర్శయి తై జో ఏవ, ౮౬౩3. మూూరాడి 

భమెపాం మరాన్ద" తవ ప్రతి తత, విదఛాతి, మూళకా లే వ్యవ వతి 
య 

ప్టద్వన్నామి త్యా ఏనా పాత తై న. రేల వ్యస్కసాసనవయేం వ్యావ ర్త 

నా 

"6 

సే 

సము స్తః సతమ ననున్న త్యం భూమాత, యమేవ ఫలం స ర్వష్ని త్వా టె 

పృదర్శయతీ, ౮౬౫, వ్ర లెస్టెకం పా సుతేజఃప వప్రృళృతిషు ఫ కుం ఎభేదకి రృనం 

యచ్చ్చ, తదపి వ్యాంగఫలానాం ప్రథానఫేలతా ప్రదర్శనార్థం మ్, 

౮౬౬. వవముపాన్వెతి పృత్టవయవమాఖ్యాతేదర్శనం యదసి తదడవి 

వరాఖఫీ, బయం న వ్యస్తోపాసనావి థానార్థృమ్. ౮౬౭. తీస్థాద శ్ సమ స్తో an 

పా ప్ర్యవలంచో ఛ వెదసా జే గశాయోాక్, శేవిత్సమస్ట్యు పోసనపయం 

జ్యూాయాంసమత్ర, నిర్దిళ్వు ౮౬౮. చోజార్టాయ స్త్వక్నర్త రనా దేవ వ్య సొసా_ న్స్ 

పక్షుమప్య త్ర, సూ త్రకృదనుమన్యత ప్రత్తి నిరూాపయంత్యేతద త్ర త న హొ 

యు కృమ్, ౮౬౯, అత్ర, సమ స్తోపా సా సారం ఖల్వేక వాకు తావ 

గతౌ ఉభయవిఛా నేన కథం యుకా . త చ్భేదకల్పనా ప్రకృతే, ౮౭౦. 

మూ స్థ త్యాద్యుపదిష్టా నిందాష్య త్ర, తు భ పెద్విరు దైవ, ముజ్యుఫ య 
న్ 

థావుష్టి సాసనవిహ నసీదాంతో భవే తదా త్ర శో ౮౭౧. వ్యున్తాపాసన 
a 

మేవళృవంవా చ స ఘా ఫూర్వవతు స్పా $8, 3 ఉవసంహాంరేణ సవ వుషు 

పాసనే హవ వగ లేపి విస ప్టము. ౮౭౨. తదఫాన స్తు సు కథం వా వ క్షుం 
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ఒర 7 టి 

రకత ఫూకగవ వె, స్వాత్, జ్య్యాయ_స్హ్స (కచనమువీ యత్వ్పూూతై, వరి 
f ణం , దాం శ వ్ గ్ 

దృశ్య తి తదెకదవి. ౮౭౩ అత్ర చ సమష్ట్రుపా స్తే వనూణవ_త్త 
క్ © _ WU $$ ల ాూాిి గో [| 
ద ర్మనాస్థం స్వాతి, వ్యన్తృపా సృనామ ప్ర మాణలద్ధ త్వేబఢన్యాం 

షో a) 

చ. ౮౭౪ 

సమసోపాసనమేన జ్యూయ ఇతి దర్శితం వూర్వమ్. 
యేన చ సరాషణు పాసనాని శతాని యాని స్యుః తాన్య ప 

గ 
గ్ర అ నా ఇ. య (Eh J (rs 

క 
ణి 

నో పానీహ్యంత ఇత బుదిరుతున్నా .౮౭౬.అవీ చ న వేద్నా్నాఖేచే 
సొ థి టి a ల 9 

దోభ వేత్క_ థంచిదవీ, వర మెళ్వన స్తు పెద్యః శ్రుతినానా 

సౌ. ౮౭౭. అవగమ్యు లేమనో మయ ఇత్యాదిశ్చు 

"వొ నష న ఏ ఎను 1. ప్రాణో వా వేతి శ్రుతివచనెషు ప్రాణ ఎ మన్న త్ర. ౮౭ వే 

నానాత(ం తదవీ గుణాంతీర సమర్చ ణార్భం స్యాత్, తస్తాదిమైాక సెద్యున్యు 

పాక్రాయం యచ్చ భవతి సణజూతమ్. ౮౭౬. విద్యా కార్హా ఇ శయ 

హూ త చ్చాంఖాంతర గతమిహోేపసంవోర్థం, ఏవం 

శ్రీదేవీ భవతి నానేతి ౮౮౦ ఏనం విఛా హీ విద్యా వెదాష ఖ దేవి 
౮ అము ద్ర రార పయి ష్ వ రా క శ భవతి ఖిన్నైవ, వేదోపానీలేతి హీ కబ్టో ఫీన్నః వృతీయలె యస్తాత్ . 

౮౮౧. శీ ఖ్రాంతకం్తతి సూత్ర శొబ్దో౬సౌ కర్ణ భేద వాతురితి, వర్ణితమత 

ఇహ విద్యా భిన్నాళ్ శ్లాదిఛేదతో భవతీ. రా౮౨. ఆదిగ్రృవాణాచ్చ 

నిిహ వేచే గుణాదయో యఖథానంభవం హీ యోజ్యాస్స్పు్సు, నని 

త్యాదా వ్రృతీయలే కబ్ల భేదమాత్రం హీ ౮౮౨. య జతీ కాళ్ళాదివ దేవ 

వతీయలే నార్గథేద ఇహ కళ్చిత్క ఇహ తు మనోవ్న త్నరా వేదే 
WU థి - అం 
త్యాద్యా భవంతి యే కట" ౮౮౪౮. తచ్చెచెన కథం వావిద్యాఖి 

(2 

న్నేతి చేన్నదోపోయం, తేషు మనో వృ తృృర్థత్వాభచేపీ చ గుణాది 

భీదేన. ౮౮౫. వెద్యే ఫిన్నే విడ్వాఖినై్నైవ సా్యాన్న సా భవబదేకా, 

ల్ Yn క అకద గాం ర్స గ చా చె క్ర 
ఏక స్వావళ్ స్ట ప్రృతివక రణం గంగ నిభిద్యం ఆ, ౮ యూన 

స్వాప్ కా గుణో యథా తత్ర తే, ఫిన్న స్సాఫ్టిత్ , ఏవమును బంధ ఖదా 
. _ ధా వ ల 

ద్విధి ఖే దే భిద్యలే హూ విద్యేయమ్. ౮౮౭. శుతినానాత్యం పా గుణాం 

తరనిథ్యర్థమితి యచ్చ పూర క్షం; తచ్చ న యస్తాద త్ర తు వినిగమ కం 
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నోపలభ్య లే కిమపి. ౮౮౮. ప్రాప్తామునూద్య విద్యామ ప్రాప్వానకగుణ 
విశేషారగ్రాం యది చేద్వి ధా నహర్ర తు మురాషరో వాక్య భేద వ్వ 

తదా ౮౮౯ విడే మా గణానాం ప్రునరు_క్ కర వీపొ భవతి విష 

లైన, అసకృచ్చా యం శే కీల గుణా స్పమాస్పత్య కామతాద్యాహీ, 

౮౯౦, పృకరణణుదానై ప రాకాం మే నారేక వాక్య త యుక్వా, 

వై క్యానక గవిద్వాయామివా త్రీ, న సమ సచోవనా వా్సి. ౮౯౧. 

వెడై రక తషనిమి ర్రే తే వివె డై (కక్యేత్విపా ప్ర పతిజ్ఞాతే, సకలగుకానామూప 

సంవ+రో శక్రో భ చేర్చి తిజ్ఞాత్ః ౮౯౨. తస్తాదివా శ్రా దిగే ఫదొద్వి 

చని భవతి నా నెతి, సుష్టూక్తమత్ర, సూశ్రే తడానసజ్వేన భవతి 

విదై చై స్ట్. ౮౯౨. 

సూ. వికల్చోజవిశిష్టవలత్వాత్ . ౫౯. 

'విద్యా ఖదవిహో క్యా తదనుష్టైన కృమం నిరావయతి, అత్ర, 

త్రైవిథా విద్యా అహం గ్రవాఅపితశా “పటస్టాళ్చ ౮౯౦. అంగ 

న్ శ్ర తాళ్ళ క త్రావాం గ్రవొవిద్యాన్విదం వి హారయతి, ఏ తాసాం 

నొద్యానాం కిపంిహ య గచ చ్చృం సముచ్చుయః కిం వా. ౮౯౫, భవతి 

వికల్యో వేతి హీ సంచేహేౌ సతి వికల్స వహ యు ర్ట పహ నాసాం 

విద్యానాం సముచ్చయీ నియమ కారణం కిమువి. ౮౯౬. నన్వగ్నోవ హోోశ్ర 

ద ర్నాదీనాం హి పరస్పరం విభిన్నానాం, భవతి సముచ్చయనియ మో 

యథా తథేవోవి సతు భవేదితి చేతి, ౮౯౭. మైనం హీ నిత్యతా 

శ్కుతిరెవ మ్ తత్త తు సముచ్చయె పాతు, ఇహ విదాగినా మేవం 

నళ్యేత్వపరా శ్రుల్నో కాచిదవి. ౮౯౮. తస్తాన్న సముచ్చయ ఇహ 

నావి వికి ల్వోత్ర భవతి యు కృతమః, ఏక తాధిశృతస్య ప్ర వతి వధో 

నోపలభ్య తేన్వత్ర, ౮౯౯, వరి సహోదత్ర, యథా కామా్య్యనుహాన మేన 

యు క్రమిల్వి నస్యవిశిస్టఫల త్య్యాద్వికల్పహ సాం భ వెదిహొ నాష్టాయ్యః, 

౯౦౦. కం ట్రై ఖం పురాణం మనోమయస స్పత్య కామ ప్రత్య దాల్ 

తుల్యవదిశ్నస్రై పా ప్తిఫలా లక్యుంతే యతో తవ్తతి చెన్న. ౯౦౧ స్వన్రాది 

తుల్య ఫ్ర్సల కేపి చ: యశా' కామ్య మున దృష్టం హో, వవమిహోవి 

యా కామ్య మేన న వికల్ప వ్రత్యతో యాతే, ౯౦౨. ఆసాం వికల్ప 

వవ న్యాయో్య న సముచ్చయః కడాచిదప్హి యస్తాదుపాస్య సాహా 
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త్ర_ర ణాత్క కఫ లమిహోవిశిష్టం మూ. ౯౦౨౩. సాశూత్మ తే వరాత్మ న్వెగే 

నైవ ద్భితీయనుఫలం స్యాత్ , అవీచోపా _న్సీనామిహ సముచ్చయేన హి 

ఫలం భఖ వేత్కించిత . ౯౦౮, యదిపాస్యవిషయసాయాత్కరణం ఫల 

మిహ భవేదుపా న్టీనాం, వి మెపసాధ నేన్నీ౯ సముచ్చయే సతి ఛ వేతృలం 
తవిదమ్. ౯౦౫. విద్యాఫలం హీ సామాత్కతిసాభ్యం దర్శయంతి 

వేదాంకాక యస్య స్యాదిత్యాద్య్యాః స్యృతియశ్చ సవేతి దర్శయం తే 

వమ్. ౯౦౬. తస్తాదవిశీష్ట ఫ లానామన్య త మాము పాసనా మే కార ఆలంబ్య 

తత్పరస్సా దాన్టివదు పాస్యాపరో తమస్య స్యాత్. ౯౦౭, 

సూ. కావ్యూస్తు యథాకామం సముచ్చీయేరన్న వా 
సూర్యహాత్యభావాత్. ౬౦. 

సయవత మేవ వాయుం దిళామితి పృథిత కామ్యవిద్య్వాసు, కర 

న దెవాదృష్ట్ర ద్యారా పీ ఫలం ప్రసాధయంతిషు. ౯౦౮. సామొత్క. 

రణా పేషూ నా స్తీ లేన చ ఛ వేద్య థా కామ్యుం, య స్తాద్వికల్బసాధన 

మనిశిష్టఫ లతగ్టిమ త్ర, నెవా స్తే, ౯౦౯. 

నూ. అంేషు యథా శ్రయభావః ౬ం. 

క రాం” షూద్రీథాదిషు విహితాయా ఉపాసనాస్తా స్తు, ఆశ్రయ 

తంత్రా హూ యో సంభూయెవాళ్రయా న్తఖైవై శః. ౯౧౦. 

సూ. శిష్పైళ్చ. వ 

త్రిషు వేదేషు యథా వా స్విర్రాదయ అశ్రయా హీ శిహ్యంతే, 

ఏవం తదా శ్రితా అపుష్ణపాసనాస్సు క్పిర్ష త్ర వై శెప్యమి. ౯౧౧. 

సూ. నమాహారాత్. ౬౨9. 

«2 ల ఖా జగం నా! 
ఛాందోగ్వో య్ వ్రణవోక్టీ జె క్య థ్యానవిధిరసా దృష్హ్రపి త్నత్తవ 

ళు ప a a వ 9 తే సక సోతృపదనా ద్ధె వాడి త్యాదిరర్భ వాదొ ఒవ్ ౯౧9౨ తత్ర సంషప్కమూా 

దాదినా హి దై వెన దుష్ట్రముద్దీథం, వప్రణవోస్రీథైకత్వ థ్యానబలా దేవ 
సో_యముద్దాతా.౯౧౩. నిర్ణోవం తం కురుతే సమ్బుక్కృతెహోత్చుళ ౦స 

నాదిలి హొ, వర్లితమతవహ వేదాంతరోదిత పృత్యయ స్స మైతస్య.౯౧6. 

చేదాంతరోపదిష్టానుబంభసంకి క్షనం హి సత్ర వేడాంతరోదవిత వత్యే 

యోావసంవోర మేవ నూచయతి. ౯౧౫ 

182 
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నూ, గుణసాధారణ్య శు లెళ్చ, జర 
విద్యా ధ్యేయం విద్యాశ్రయమోంకారం హీ సర్వవేదేష, 

సాధారణం చ తమిమం తేనేయమితి శ్రుతి వ్రదర్శయతి. ౯౧౬. 
ఆక్రాయసా థారణ్యాదా శి తసాథారణత్వమవీ తస్తాత్ , అథవై లే కర 
గుణా యేచోద్రీథాద యూ భవంత్యే లె. ౯౧౭. సర్వప, యోగసాథా 

ల ౬ తా Fz rea (a గ అలీ ఆస రణా వ్రమే కర్భనూపల భ్యం త తేనా క్రో యసహభా వాత్ప్రత్యయసహ 
భావవీవ యు క్రంహ, ౯౧౮. 

సూ నవా తతృహభావా ను శేః. డి, 

ఆశ్ యసహభథా వేన ప్రత్యయ సహాఖఫావ ఇతి హి యచ్వో్పో క్షం, 
తన్నా శ్రయనహభావో న చా శి తానాముపాసనానాం స్యాత్, ౯౧౯. 
యస్తాదివో శ్రి తానాం తీత్సహ భ"వ। శ్రుత, న కుత్రావి, వేద త్రయ 
విహతానాం సో తాదీనాం తథైవ చాంగానాము. ౯౨౦. సవాభానళశ్చ 
మసం వోన్నీ యే త్యాదిషు యథా వలబ్బస్సా ్త్ = ఏవం ప్యూపాసనా 
నాం సపహాఫా వెన క్వ చిచ్చు 0తిక్ష్చృష్రా. ౯౨౧. నావీ వ్ర యోగవచనం 
సవాఫావాం పావయేది హైతాసాం, అత్ర, హి పాననానాం పురు మోర్థ 
త్యం వ్రలీయతే శుతిషు. ౯౨.౨. (క్రృుత్వేన్హానామువ్రీథాదీనాం హి 
వ యోగవచనం త్కు సహభావమేవ శేవలమిహ గమయన్న వ్య పాన 
నానాం చ. ౨3. అం గా శి తాన్యవి చ తాన్యుపాసనాని స్వతుపుమ 
నాని గ దొవానాదినదితి వ్రవంచితం చెతదేవ వూర్వ్యత్ర, ౯, 
క్కత్వశ్టాన్యం గాని వా ఫురుమార్థాని వ్యా పాసనాని స్యుష సతి చైవం 
హీ విశేవే నవాభావో న హీ కథంచిదవీ లేపామ్. ౯౨౫ లింగద్భయ 
మవీ చ వరం నా్థాయా ఖ"వాచ్చు ) తేరభావాచ్చ, నోపాసనసహాకా వ 

~ 2 
విం "జ 

స్య్వోపోద్బలకం బా సాధనం భవతి. జ_ం౨౬ ఆశ్రాయతం త్రాణ్యే తాన్యా 
శ్రయలో వే వరం హి లు మ్యేరకా, నతు తత్సహభావార్షాణ్యతో' 
య థా కావముమేవ తాని స్యుః. ౯౨౭ 

ఉల, 

సూ, దర్శనాచ్చ. ౬కు. 

తిరసహా భావ మేవ పా్యూపాసనానామిహ వ్రదర్శయతి, ఏవం 
ీద్రిహ్లో యజ్ఞం య జమానమృత్విజస్స ర్యాన్, ౯౨౮. అభిరశు తీతి 

చె 
Qe 

9 a జో శా wr y జ ఇ | a 
తత హి సర్వత్ర ప్రత్య యోపసంవా+ రే, సర్వే సర్యవిదో నజ్ఞానవతా 
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బహణేత నేషూం హా. ౯౨౯. వరివాల్యత్యమయు_క్రం తత్సంకీ_ర్హనమిదం 
మృవమ్వన స్యాత్, తస్తాదుపాసనానాం సముచ్చ యో వా భ వేద్వికల్చో 
వా. ౯౩౦. కారిరకమిావమాంసా మునినా వ్యా సేన విరచితా సేయం, 
చతుర థ్యాయీ తస్యాం తృతయసంజ్ఞ శ్చ యోఒయమథ్యాయః ౯౩౧. 
తత్ర చ తృతీయపాచే సూ త్ర్రారో యశ్చ భాప్యు కారో క్ర ఆర్యా 
వృఠ్కెరంమలై; ప్ర కా?తో జయతు సోఒయమనవద్య:. ౯ ౩౨. 

ఇస కృతీయాభ్యాయే తృతీయపాదా, 

తృతీయాధ్యాయే - చతుర్గపాదః. 
పాదేతీతే హీ వరావరవిద్వానాం గుణోవనంహోరం, నిన్టిళ్య 

తత్స (రాపం నీశ్చైతమిహ కిల చతుగ్దపా దే హా, ౧, వురుబూర్డ చాతు తా 
క రానంగ తయా నిరావ్యతే తాసాం, యజ్ఞాదీని చ బహీరంగాని కనా 
దీని చాుతరంగాని. ౨. విద్వోత్పతా సాధనభూ తాన్యవి శవా దర్శ 

జ గాగ స్తే on అష షో ఆం కు స ఆమా ర న క రా 5 2 
యిహ్యం ట్ర భవతీహ శైకవిది పనిషయతగం సంగ తిర్చ (యోరన యూః 3౨, 

సూ, పురు హర్ధా ౬ఒతళ్ళచ్చాదిలి బాదరాయణక. ౧. 
వ్ వ 0 అగ తర లతౌెం న్ న 0 కు న తత్వజ్ఞానే బహాుథా విప్రతవత్య్వా తదేవ చాడా హీ, నిర్లీయతే 

ర్ తపా క వనిష దమువదివ క్ న కవ వరా వురార్శ జ్ఞ నం యబ నగీషదముపదిస్థమే ర తేత్క_ర్శ క్వ వాను పృ విశ 
త్యధి కార సాధన ద్వా ర్క కిం వా స్వతంత్ర మత త్సురుమోర్గం సాధయిమ్య 
అత్యస్యామ్. ౫. మోావూ౦సాయాం సత్యాం నీధాంతేనై వ తదిదమూార 
భో వెదాంత వాక్య జనితాదాత్తజ్ఞానాదతో పా పురు పార్థః ౬ భవతితి 
బాదరాయణ ఆశార్యో మన్యతే త దేతదివా, అవగమ్య తే శ్రుతిభ్యో 

eT mn రా నన జడ ల కన . a న వో బహావిదావ్నూతి తరత శొకమితి. ౭. ఏతావద ఆ ఖల్వమృతత్యమితి 
శ్రీతరవి స్కదర్శయతి, నిర పయియా_న్షస్యా విద్యాయా ఇహ సుమర్థ 

~ 

చూతుత్నమ్. ౮ 

సూ శవత్వాత్సురుపార్థనాదో యథా "నె ప్వితి చెమసిః. ౨. 
సత ఏవ జ్ఞానమిదం వునుర్లసెథనమితీహా యచో కం తత్తు న 

యు కం యస్తాత జ్ఞానం తేదిదం పీ భవతి కరాంగమ్, ౯. యేనా 
కసా కర్తా తేనాసౌ భవతి కర్త శవ, వహ, భవతి హీ తద్విజ్షానం 
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నిషయద్యాా రణ కర సంబంధి. ౧౦. ప్రోతీణసంస్కా. రాదివచేవ పుల 

ణ్ 3 షన వి గై శ్రుతిరివోర్థ వాద స్పా వ , తతి మన్య లె హా జైమిని రా చారో న్యెషు 

భవతి సా హ్ యా ౧౧. పలకా దరూ మై వాన్యాను ద్రవ్య 

సంస్క ్యయానై ? దృప్దై పాం యస్వ వర్ష మయీ త్యాద్యా తత్ర 

చె వముపదిషమ్. * ౧౨. యస్య జుపావూ:ః పర్షవుయీ ననె వ పొవం 
రా _ oa) | ర్ం య 

కోతి హీ శ్లోకం, ఆంజనమస్య యదేతద్భా)తృవ్యస్వ్యాస్య చతురవ 

హారతి. ౧౩. ఏవమితి యత్ప్ర్యయాజానూ యాజూ ళ్చావి సమ్యుగిజ్యం లే, 
అల “దెం గ | “న్స్ ॥" గ్ 5 

శ్రుతివచనానామక్థ వాద రూపత్వం, దృష్టం తద్వదివోపి చ ఫల్మశ్సులే 
రర్ధ వాద తా యుశకా. ౧౫. వక రణమన్య త్కి_౦చిది(నై వ తస్య క్రతు 

వ్ర వేశోఒయం, అత్భజ్షాన స్యా నాన భఛస్బెభతేస్య న కథమిత శొంక్యన్ ౧౬. 

తద్విజ్ఞూనస్యావి హేకర్త ఎద్యాం కృలువ పెళ బ్రహ్మ ఆత్మా దృష్టవ్యి 

ఇతి శుతివాక్యబలెన యు_క్టవీవ స్యాత్. ౧౭. ననువినియోగః 
కృతుషం శ్రుతి వాళ్యస్యాన్య నోవవన్నస్స్యాత్ , తృ త్రానార భ్యాధీ 

తానాం వాశక్యాత్కతు ప్ప్కవెశస్సా్యాత్. ౧౮. యత్ర త్వవ్యభి చారి 
దారం లభ్యత కించిదవీ లేన, ల "కక వైదికకర్శసు కరా సాభారణో న 

తద్యా ఏవ్య!. ౧౯. తస్తాన్న హా తద్దా్యారా తద్విజ్ఞానస్య కర సంబంధః 

ఇతి చేదుపపన్నో = యం తద్విజ్ఞానస్య కర్మసంబంధః. ౨౦. ఇహ కీల బేవా 
వ్యతిరిక్వాత్త జ్ఞానం వివహీతం తచ్చ న హీ లౌ కేషు కర్మస్వ సేతుతం 

తద్వినావి పశ్యాడా. ౨౧. దృళ్వత ఏవ హి లౌకికకరాత సవదవమూత 
క్ తి 

విజ్ఞానం, తనుపాతో త్త్లకకాలఫ లే మ్యేవ హా వైవికషు జనకం స్వాత్ , 

౨౨. నన్వపహత పాషప్తాయం వెడదాం కెషూవదిళ్య లె వ్యాక”, యదిదం 

తద్విజ్ఞానం తదనసంసా ర్యాత్మ విషయ మేవ స్యాత్. ౨౩. తచ్చకథం 
కరాంగం స్యాదితి శంకా? న వేవా క_ర్తవాన్చ, యస్యాత్సంసా ర్యాల్మా" 

వీయాదిసంసూచికి g నిర్దిష్ట, _౨'. అవహాత పాప త్వాదిక మస్య 

స్తుత్యర్థ మెవ నిర్దిష్టం, నను ఫూర్యమేతదు_క్షం బ్రహ సంసారిజగదు 
పాదానమ్. ౨౫. సంసారిణస్స గ్రరూవం తదేవ వరమార్థత్ న చాన్య 
దితి, ఉపదిశ్య తే హూ పేదాంలెప్వితి చెత్సత్య మేన పూర క్షమ్. ౨౬. 
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సూ, ఆచారదర్శనాత , 5. 

జనకో త్రి వళ్ళతీని యత్యుమాణ వటి వైరమాదీని, 
వ 9 సాం mt ౧ 2 " నె 

బహూవిదామపి బద బనగాను వా క్స్బ్వామూని వా క్యాని, ఒకటా, 
దృశ్యంతే తాని రాం శయం కర సంబంధం, ఆ ధాల కాదిషు 

(ed bE A చూ ౪ Ww ల వ నగ SN Se తాల 
తథా న న గాస్ ష్. ఒడ, ఉవగమ్యు లేయబ తు చావ న స లా ర న స ఇ § క గై 

కనా చ్చ గ్రావలా స్చమ్య్ న న ఫి ౩ బవుళెయాసాని వున క ర్థాణ్వా 
తాని జే కథం కుర్యుః 30. మధు వించేత సమిా వే కమర మచలం 
వ బేష గ 3 

ఉం స చా J గత తచ్చ య్. ర. 

న నా విద్యాయా న సతః పుమ్సుత్వమ్ ౩౧. 
తీర త యదేవ విదంయితాం దాం (వ్ర త్రాయదె పద్యయ త్వా జు న 

సూ, సమన్వారం భాత్ , ౫ 

త్ర 
సాత్యం 

3 Gl 
En 
Gk 
OX 

(గ E 

(ఈ రియనిహా విద్యాకర లో; ఫలారంభే ౩3, 
En 

ర్త 9 సా స్థాద్విదా పీ న సవలార్షకరి, 
ట్రే 

య 

GA దర్శయతి హా 

నూ, తద్వతొ విధానాల. ౬, 

శతి రేషా చార్య కలా జ్వేదముకీ ల్యేతి దర్శయ త్యేవమ్, 32, 
గురుశంశ్రూపాకర ణ్యనుష్టీ లే యో౭ళీశివ్య తే కాల, తత్ర చ యథా 

వర్మి | ఇ అగ A నేర ర్త 5 
విథానం విదమథత్య చ తతస్నమానృత్య. 3, గార్హ్హస్థ్వై పొ సత్త్వ 
ధ ర్థాన్విధిచోది కాననుష్థాస్యక్కాస్యాభ్యాయంతమధీయానో౭. సౌ నతతం 
శుచిపుటేశష్షు. 3౫, భూతాని చావ్యహంసన్నాత్తని స ర్యెంద్రియా-ణ్ 
సంస్థాప్య, ఏవం స వర్తనూనో _బహవదం వాళ్ళ్యతం ప్రయాతీతి. ౩౬, 
Fe “wo క నా వా స ట్ర సా we nm స్ సాం 

a క్ల నవతిః కర కెప్టరు ప్ ఎద ల్బనాటల్ర: ప" ర వ! ఫ్ర 

విద్యాయాన హీ పుమగ్ధ హాతుత్వమ్, 3౭2. నను విదస్యాభ్యయనం 
శ్రూయత అహ నో తేదగ్థ విజ్ణానం, ఇతి చే ద్వే దాధ్యయనం భవతి 
హా రమిహా. 3౮, హ్యార్థావ థార ణార్భమిహా చా 
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నూ, నియనూచ్చ. ౭. 

కుర్వ నె న్స పత్యాద్యా శు శు తిరేతదై సడ రెతి చానాగ్యనీ, దర్శయతి 

హా వీద్యాయా నియ మిహై న కర ర శేవత్వేమ్, ఇడా, 

సూ. ఆధికొపచేశాక్తు బాదరాయణ నైవం తద్దర్శనాతి . OS. 

తేవపనిరాసా క స్తుశబోం 

రం తత్తు న యు క్షం యస్తాదే క 

య్య యది సంసార్యేబాళ్తా తారక; క్ష ర్త 

భో కృ తాదిగుణః. రోం. కపదిష్టస్స్యా జ్వేదేంతేషు తదా యు క్షమ 

వాదత్వం, ఇవా పునరపహతిపావ్యా ప రవూత్థా స్వప, కాశ చిన్నాత్ర,. 

౮౨, శారీరాదధికో ఈ వెదాం ౦లేషూవదిళ్య తే తే సోయం, తద్వషయం 

మా జ్ఞానం యనక శక్రం కర ర్యణాం కథం వా స్వాత్ . 'ర3 . కర్ఫచ్చి క్ తోం 

యస్తాదువ ఏమగర్చం చ చేతి వక్ష్యతి జ్ఞానాత్ , త స్యాత్చురుపార్థ ఒతక్ళద్లైదిళ 

భగవతో మతం య త్వా న. రర. శేవాత్వాదిభిరేతన్న చాల్యతే 

తత్తు భవతి తేదవస్థం, వర మెళ్వరం తవమథికం ప్రచర్శ్మయంత కిల సర 

వేదాంతాః. ర౫, యస్సర (జ్ఞ స్పర్వవిదిత సృద్యా అవి తై యె 

త్యా వ్యా యచ్చ క్రమాత్న్శనో ఒస్యు ప్రియాడిసంసూచితస్య పెద్య 

తయా. ర౬. సంనారిణ “నుక ర్షణముపలభ్ర్టతీ ఆత్మన స్తు కామాయ, 

సర్వం వ్రియమి త్యెతం త్వెవత స్త త్య్యాదికం చ 'తేత్పళ లమ్ ర౭. న 

విరుద్ధ మస్య మహతో భూత క్యాంలిః పరం జ్యోతి ఉపసంపద్య 

న్వేసేళ్యాదై వ్ర రెషెదాం త్రవాక్వ* మై - ౮౮, సత్యమధిక' పదివి 

కాయా ముతన్న వాతిభేవవరం. యదిదం శారిరన న స్వరూవమిహ 

పార ముళ్వరం తతా వత్. ర౯. బెపాధిక మెవై న ఇ్యాీరత్వేమితి తక 

మన్యాదై ఫి పదిశ్య లే తదెతన్నిర్శి తం తత్ర తత్ర, వూ పూర్వం భాం, 

సూ. తుల్యం తు దర్శనమ్ నా, 

సూ త్ర నిర్దిప్టః, య _క్త్వ్షస్య కర 
ధి 

రహో వాద ఇట 

'౬ 
WU 

ఆచారదర్శనాదిహా విజ్య యం కర్త చెన ఇత్యు క్ష కం, ఆ=ా' రదర్శ 

నం తద్విదస్భాయాాః కిల్వకర్య వర శ ర 0. త తుల్యం శ్ర సు తింవా యస్యాలె 

తద్ధస్మెలి ద రయ క్యెవం, కర్త స లె స్వస్రె దా వృషయస్సంజాత భూ! 

వైరా గ్యాః. సం. యష్యూామహహా బా కిమర్ధా వయమితి యా'గాద్వ్బనా 

దరావిష్టాకి తత్నాధనాగ్నిహో త్రాదిక ముత్స్భజ్య హీ తమేతమాక్తా 
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నమ్. ౫౩, విజ్ఞాయ ఖైతీచ ర్వామపా 
9 గ అధు గా ( నాొం ళం ల నక డు a a టా యాజ్ఞ వల్కా్వ ద్యాత్మ వి జ మష్యకర్శని సత్వము. ౫౮౪. వతావద దే 

ఖల్వమృుతత్వమితీ త్యాది పదవా ర్పైభ్యఖ యచ్చేహ లింగము క్షం హీ 
యమ్యమాణ ప్రతి కర్మ శెవ త్వా. ౫౫ తత్కిల వై శాషనరవి ద్యావిష 
యం భవతి సా చవిద్యా హి, సవి శేషవిషయ కా స్యాత్సత్ర చ యు_క్టం 
హీ కర సాహిత్యమ్. ౫౬. న తు నిర శెషగోచరవి ద్యాక రంగ భావ 

జ అ బలో ై న టి > a జ = ముపయా-త, కర్మ ప్ర్కకరణవిరవోద్యదన్వదు_క్రమిహ తచ్చు?లరితి 
Xe, 

సూ, అసార్వ త్రిక ౧౦. 

నేయం హీ సర్షవిచ్యావిషయా క్ర యదేన విద్య యే క్యా చ్యాః 
కింతు పృకృతోద్దీథోపా స్తీషరై (శ్ర తిర చేదపా. ౫౮, 

సూ, విభాగశ్నతవత్. ౧౧. 

శ! 
wa 

యచ్చ సమనాగరంభ ణము కం య చ్చేవహా భవతి విద్యాయా,, 

అస్యాతం లై 2 వీంగం తం విదానకర ణీతంనేనో కమ్ ౫౯. త నేదం ఆఫ తీస ఏ d 
వతివచనం భవతి విభాగ ఇతి నూత నిర్షిష్టం, ఇహ విద్యాన్వారభ లే ఓదెలు 
హ్యాన్యం ప్ర్రగుసం = క ర్హాన్భమ్, ౬౦. ప్రతి త వగా త్ర 
స్యాచ్చతే వదిలి నిదర్శనం భ్ దక్క కత ముతాభ్యాం దేపాతు శే సృ 

గవ దీయత హీ యథా. ఇం. పంచాళేత్పంచాళ త్తక్రైతదవీ వస్తు 
తోబఒత్ర, వచనమిదం, సంసారివరమిహౌాలి తు కామయమాన ప్రల 

| J = సనం త ర కో వాక్య్ళనిచ్దేశాత్ ౬౨. అ త్రాఖాకామయమాన ఇతి ముముయ్ వృథగ్వి 
జం - రి రం శ్ర 29 39 ఖ్ వో ( నీర్ణిష్టక, విదొస్టై విబాత రర పి చ సంసారవిషయ వవ స్వాత్ . 

౬౨. సంసారవిషయ ఏవ పా కర వ్రతిషిద్ధమపి చ విహతంచ్చ ఆవి 
భాగ నావ్వ శ్రే, సమన్య్యారం ఇన బాధకం కీమవి. ౬ర. 

సూ, అధ్యయ సమా త్రవతః, ౧౨. 

ర 

య_త్తద్యతో విధానా దిత్యత్రాక్రం నిరస లే తదిహూ, ఆచార్యకు 
లా చ్యేదమథీ త్యెత్వధ్యయనమా త్ర మేవైతత్. ౬౫, శ్రుతమిహ తేన 
చ కర్శణ్యథి కారొ ధ్యయన మా త్ర వత ఏన నిర్రీయతే హ్యావిద్యా౯ా కథ 

మిహ కర్శస్వధి క్రియేలెతి. ౬౬. వైపా శంకా కార్యా న వయమివో 
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భయనమా త్రసంభూతం, క రావబోధ నం యత్క-_ర్మ స్వథధి కార కారణం 

నెతె ౬౭. ప్రకృతే నివారయాముః కిం తారక జ్ఞాన మాపనిషదం యత్, 

స్వతవవఫ లవ చెతన్న పవన; కరాధి కార హాతురితి. ౬౮. ప్రతిపాద 

యామ ఏతద్య జైన హా కృతువి చెపవిజ్ఞానం, కృత్యంత రాధి కార కథ 

మ్వి నా వేత్యులె తకైవై తతి. ౬౯. 

సూ. నావేషాత్. ౧౩. 

నియమాచ్చేతి యదు క్షం దూపషణమధునా నికస్వ ల తదిదం, 

కుర్భన్నే పత్వాదిషు నియమ శ్రవ ణషు విదువ వేతి. ౭0. నాస్తి 

విశేపో యస్తాదవిశే పేణోపదిళ్వ లే నియమ. 

సూ. స్తుతయునువుతిర్వా, ౧లో. 
అణు 

ర ల నా 
కుర్వన్నె వెత్వ త్ర, త్యపరో౭ఒ పాన్ధిఖ్యాయ తే వికెపో హీ. ౭౧. 

యద్యపి విద్యానేవ వకరణబలతః పృతియ తే థాపి, విద్యా స్తుత యే 

తదిదం క రానుజానమిది తు విజేయమ్. ౭౨. తదఖిపాయుళశైవహి న 
J ఆశ ఈ 5 ఖా నాం ల క 

కర్మ లిస్వత సప్తతి వ్రదర్శయతి, యావజ్జీవం కురగత్వపి విదుషి న కర్మ 

భవతి అపాయ., ౭౩. విద్యాసామర్థ్యాదితి విద్యా స్తుతిరెవ గమ్యతే 

తసాత్, 
వర్రే 

నూ. కావుకాేణ చైశే. ౧౫ 

అపిచాల్రైశే పృత్వతీకృతవి ద్యాఫలా హా విదా్యంసః, రర, 

సర్రాదిసాధ నేషం వజాదిషు హొ తేద్భలావలం బేన, నిష్ఫృలతామేవై లే 

ల్ న్నా గ్) వ న గాల క్యా 

నిశ్పినర్దంతతి దర్శయ ల్వెషా. ౭2౫, శతిరియ మెతద్ధ గ్నెతాకద్యా 

పజయా ఫలం కివుసాకం, వరవమూసన్నోవాళ్త నః పొావ్యో లోఫో 
WU a లాటి వ రాశీ సట! 

భవేర్చరాల్తేతి. ౭౬. తస్తాదపి విద్వ్యాయా న కర్మ శపత్వముచితమా 
— లాటి -కీ ర్వ 

శయితుం, నావీ చ తదిషిషయాయాః ఫల శు లేరరవాదతె 
© ఆం థి 

యుకా. రర. 

సూ. ఉవమర్షం చ, ౧౬. 

క రాధి కార ూతోః కారకఫలతత్కి_) యాదిరూవస్య, అవిద్య 
_ 0౫ u ల వ వ ఆని వ్ 

కస్య విదా వవ్ ర్యాదుపమనక్ట మామనంత్య చ. 2౮. యత్రత్యున్యె 

త్యాద్యాః శ్రుతయః కించేహ 'వైవరత్యమవి, చ "వనివ, దాత్మవిద్యా 
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సూరా(ం క రాధి కారనిద్ధిమిహ. ౭2౯ ఆకాసానస్య పరం కర్చణ్యథి కార 
భంగవన స్యాత్, తస్థాదవీ విద్యాయాః స్వాతంత్ర్యం స్యాన్న కర 
శెవత్వమ్. ౮౦. . 

నూ. డోర్ల ్టరెతొస్సు చ శబ్ద హి. ౧౭. 
విద్యే యమూర్ల ఏలెతస్సు చ దృష్టా సా భ వెన్న కర్ణాంగం, న 

షు దృశ్యతే గి ద్వదగ్నిహోే ఆ )దిలక్షు ణం కర్త, ౮౧. తే చోర ఏ 
1 షీ త్రి లా 3 న్ గ <r చే న శ్రూయంతే హీ వేద ఇత్యవి న, యేనోర్థ ఏ శేతస 

ల 

క్రూయం లె వైది నష క్ బ్దేషు. ౮౨. శ్ర యఇవా ధర్మస్క_౦థాః శ్రీద్టాం 
ప ఇత్యుపాసలే యే చ యే చోపవసంతి తవళ్ళ్దై శేవలమరణ్య 

గ్ ర ఇ “© “రి 5 షీ 9 అల కృతే వాసాః చా3 తె జినో హి లోకం కాంఠుతః సవృజంతి లో 
= 0 రి ణో య జ్ nm క ్న చ 

రార. శ్రూయత వివ ప్ర చవన్నా ప్ర తీపన్నా శ మాంత రాణాం చ త్రస్తా 
దవీ విద్యాయాః స్వాతంత్ర, విం స్యాన్న కర్త నపత్వమ్. తో. 

సూ, పరావర్శం జేమినిరచోదనా నాపవదతి హీ. ౧౮. 

య చోర్గ ఏ రేతసామిహ సద్భావాయ సృదర్శితాళ్ళభాః, తోయ 

వత్యాద్యా కతా స్తే తత్సతిపాదనకు మా న స్యుః ౮౬ యత 
ఆశ్ర మూంతరాణాం శ బ్జేమ్మే తేషు క్ల పరామర్శం, శీవలమిపవా జైమి 
నిరాచార్యోఒసౌ మన్యతే న తత్ర, విధిమ్. ౮౭. యేన లిజాదీనామన్య 
తమో నేహా వీ వోదనాళబ్య అరాంతరవరతేవ హీ దై ప లేక ౨ లో థి ఎ లు టీ | మేషు శ్ బ్రషు. ౮౮, త్రేయంత్యాడా యజ్ఞ్హోఒధ్యయనం దానమితి 
వర్లితః ప్రథమః, సభవతి గృహస్థ పహ తవ ఇతి తు వనస్టో ది(తియ 
వపా కథ ౮౯. ఆ చార్య పలనివానీ యో౭ సా హీ బ్రహూచర్వు 
మూపన్న | ఉపకురాణో నైస్టిక ఇతి సద్వివిధ_స్తృతీయ ఇవా భవతి. 
౯౮౧. వీతే హీ పుణ్యలో కా వతి తు ప ౮*మర్శపూర్వకం తెహోం, 
సంక ర్వాత ౦తిక ఫలకామత్వంతఫలత యా హీయమ్. ౯౧. వసూ 

లా = జ్ఞ 4 _ లో బో కుచ బలో ఇల భా (m3 గ a 65 

య జే ప్రవ సహాసంస్థకా | బృహ్వూనంస్థ రణ పిదప ననాష శో మా; 
ఆం డాం, 9 ణన జప్తు ఇళ 5 పరాొమ్మపీ ఎ గమ్యుంత ఎవ లర ఆ. ౯౨. సత్వమథావీ సృతా సలి రాం న్ న వతం J చా రొభో్టం తత్ప)సిద్థిరవా దృష్టా, న వృత్యత శ్రుత్వా దృష్టా సా 
చెహ. తద్వరోభే తు. ౯౩, నాదరణరైవానధికృతవిషయా వవ తే 

1883 
| 



భవిష్యంతి, నను గార్హ్లస్థ సిమనీదం సహొోర్డ షలేతోభిరిహు వరామ్బష్టమ్, 
సత్న్సమథావీ గ్నపహస్తం వ తే హాలీ న oe) తమ థి / ల్ ఖి శ్ర శాం విధీయ లేగ్ని తొద, తేన 

త్రిషని ర స వ తియ ఇ కమ్ అప వ శ్రుతి ప్రనద్ధం గహర ప్రత్రియతి వ్య ౯౫ పహ చ వశా 
So హై గే. గా ౨ a హ్ రాజ మరోయం స్తుత్యర్థ స్పా గిన్నే చోదనార్ధి కీ అవి చ వ్రత్యమశ్రుతక 
పవదతి కిలా క్ర మాంతరం హాయము. ౯౬ ఆచా రాష్ట్రయ ్రైాయమిత్యా 

ద్యాపి తశ్రైవ వీర హీత్యాద్యా, యే చేమేరణ్యలతి శ్రుతిరపి భవ 
తీవా చేవయానవరా. ౯౭. చేహః క్రోమాంతరస్య పదరునారా యశక్ర డదు నోడు 4 dwg" చ 
సండ్భూం, తద్దా్య క్కీమాంతరం తవఎ వెత్యా దా తగా తమేవెలి, ౯౮, న 

హొ పారివాజ్యవీథధిక్భవతి స చాయం పీ లోకసంస్తావు, తదిదం తు 
పునర్చ్ర పో త్యాదా వాశ్వే వృదర్శితం పా నను. ౯౯, పారివ్రాజ్య 
విథానం కథమిహా దూషణమిదం ఖ వేదితి చేత్ , సత్యమ ఖాపీ త్వేతాం 

కారా ద న జాబాలశ్ఫు తిమిపోన స్యేవ. ౧౦౦. శ్రుత్యంత రావలం బాద్విచార 

బహ చాలితో హి సూ త్రక్చ తా, 

సూ. ఆనుష్భెయం చాదరాయణస్సామ్య శ్రు తేః ౧౯. 
తదిదం వారి వాజ్యమవశళ్య్థమను స్టైయ మేవ భవలీహు ౧౦౧. 

గార సవదేవెతి హీ మన్నతంహ బాద రాయ ణాచార్యం, అనధికృతా హాథిి త థి లి 
ను స్టైయం తదా శృ మాంతరమితహ నాళంక్వమి. ౧౦౨. శ్రుతిసామ్య 
మేవ దృష్టం గార స్టే నారో మాంతరన్య యతః, స్క_౦ధ శ్రుతి 
య శైవ శ్రుత్యంతర విహిత మేవ గార్హ్హ స్థ స్ట్ ౧౦౩. భవతి వరా 
మృహ్థం తద్య దేవ ఖల్యా కో మాంతరం తదిదం, భవతి యక్షైవ నివీత్ర 
ప్రాచినావీత యోః పరామర్శః ౧౦౮౪. శాన్తాంత రావగ త యో రుపనీళ 

= నో అద్య న్ ర | విధివ తాన వా క్వ, తస్థాడివో శ మాంతరమపి గార్డు [న తుల్య 
మేవ స్వాతి. ౧౦౫. కిం చ దృ వ్రాజినఇత్యస్య చ వాక స్య దృళ్య 
తేత్త పున, సమభివ్యావహారశ్ను)త్వనువచనాదై రి స్తై చేహాకి 
౧౦౬. యే చేమేరణ్య 9తి తులం వంచాగ్న విద్ఫియా భవతి, తవ 
ఏ వేత్యాదిషు కిల సందిగ్ధం తపతి యచ్చ వూరో(_క్షమ్. ౧౦౭. తదిదను 
యుక్తం నిశ్చయ కారణమల్ర,పలభ్యతే యస్తాతి, ధర్మస్కం థాస్త్రయ 
బ్రతి యదిదం స్కంధ త్రయం వతిజ్ఞాతమ్. ౧౦౮. యజ్ఞాదయో హీ 
ధరః వృథ గుత్పన్నా భనంతి భూయాంసః, హీ తారా శ మసంబంగ్లం 
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శ్రీ క్షనాంతర్భవంతి తత వలే, ౧౦౯. భవతి గృహస్థాశ్తామ వవైకో 
యజ్ఞాదిలింగకస స్ప ,-ంధకి విస ష్ట్ర మేవ చాన్నో నిర్జిష్హో బహ్హచారిళ బైన. 
౧౧౦. తప BOS తాపి తవః ప్రథాన ఏవాశ్స్ మా 'వనస్థో సా, యేచేమే 

క్ట ఇతిశ్రు తివాశ్యే ఖల్వరణ్యలిం గోన. చం. సోయం తురియ 

వస్యాన్దస్మంధ త్ర తోయ కనిష్ట. సుం శ్ర ద్దాతవః పరాళా మేవ యతో 
వ్యూ త నూంతర గ హణమ్, ౧౧౨. dU క్ 

రణ 

ఏవ 

సూ. విధిర్వ్యా ఛారణవత్. ౨౦. 

అనువాదకత్వసక్షుం పాత్యా స్క ౦థధ శు శు తెర్విధిత్వమివా, పరీ 
కల్ప సల ఓ పా తత్ర చ లాఘవమే వేతి డర్భయత్రేధునా . ౧౧౫౩. విథి 
mE మూంతరన నస సన్న పరాకుగా; 0 త ENE: త్రీ డర 3_కని మయ 

కతా ద్యావజ్జీవ శు శు లే ర్న భబాధవతా. ౧౧౪౮. నన్ యది పిధితంయ 
స్యా స్తదైక వాక్యత మనుపవన్న 6 సాక్, అ్మరెక వాక స్ట్ త హ్ ప్ర 

ష్ యే ఏ హసీనా సుజా. ౧౧౫. అల్బఫల కేన త్రైన్నిండి? 
ర. ౦ వహ, అన్ఫుతేతే(ఫ లతమైన స్తుతా సం పో ట్రిహ్గసంస్థ 

నవ్ ౧౧౬. 9తి చెత్చత్యమథావి త్యక్త స్తుర్య్యైన వాక్య ఆ" 
మత్ర, విధి "రేవావూ వూర (తా దభ్యుపగంతవ్య దత తు యు _రృమహా. 

౧౧౭. విధ్యంతర స్య చానువలం భె ద్ర చ విధి ప్రతితేశ ఎః నంభివతె 

ఘా ముఖ్యార్థై స స్తుతిలతమీణయా శ్ర, గ పవాదత్వమ్ ౧౧౮. ఆ శ్రి 2g 

యోజనా న హీ యుశా నుక వాక్య ఖో పెన ఛారణవదితి నిదర్శ 
నముపదిష్టం తత్కి లై వ వమత్ర, స్యాత్ ౧౧౯. ఇవా చ వ.హోపితృయ జై 
భవతి ప్రే శాన్నిహోత్రమ్ర సొన వృత వం న్ఫుజ్యూహవనీయం 

ప్రతినీయతే యదా తర్హి . ౧౨౦. హావిసో 'స్పస్యాభస్వాక్సేమి ధం ధృ త్వా 

స్యోనువ వ జేత్స పునః, ఇ త్యుకోోన రి దేవేభ్యో ఛారయతీతి దర్శితం 
శ్ర తె! ఫై? ౧౨౧, అనయాధథ సాది ఆ Ry దిక్త యూ౬థధో థారణస్య విదాతస్య, 

సనలేయోవరి గృహాతస్య చన తె; వాక్య ఖనే, ౧౨౨ సత్విప 

బత 

--O { 
te 
= 

Es వ్ అది వారణవిధిరిహా యు లో ర జవానీ ము తుల లతాష బ్బా 

ఫూర్వత్వన్యో క్ష రం “సేమలతు 'కావీదపు (౧౨౨, యద ప శినలమత్రా Gro ol! 
5] శావమూంతిర న్యాా న్నీ కిల వ రామర్శః, తదవీ విధేయా సం_స్తవనధామర్థ్యా 

ద్య్రోవ్యాసంస్థతా నళ మ్, ౧౨౦. యా బ్రహసంస్థత కాసా స్యాదా శ్రమ 
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చతుష్టయే కిం వా, భవతిహ యస్య కన్యచిదథ తు పరి వాజకస్య 
వేత్యెతత్ . ౧౨. అత్ర, విప కృన్యం యది భ పెత్ప్చరివాజకః పరా 

మృష్టః, సంర్వేహిమవి లేపే తైవ గృహస్ధాదివత్పరామర్శాత్ . ౧౨౬, య యా థి 

పరిశిపస్టీమాణ అహా యో2౭సౌ, ౧౨౭. స ఖలు 

హసంస్త ఇతియు కం తత తవం! రి నె హాసంస్థ ఇ క శ్ర తవళ్ళ జైన హొ భవ 

రామృష్టః. ౧౨౮. ప్రతి కెచి త్రేదయు క్షం సతాం షం 
ఎలి 

నం 

పు 

గతావ నెన శ బ్లన, వాన ప్ర స్థస రణ చ కథం పరి బ్రాజకో= త్ర గృ హ్యోక. 

౧౨౯. ఇహా చ వరామృప్రో కీల గృవా మెధి బ్ర హచాకిణాపతా, అత్ర 

యథాఒసాథారణనిశేషచేన చ విశషితౌ భవతః. ౧౩౦. ఏతౌ హీ 

ఫీత్మువెఖానసానపి తథా విశేషితా భవతః. వాన ప్రస్థానాం ఖలు 
తప్పస్త రసా థారణో భి పెద్ద . ౧౩౦. కాయి నళ పురస్సకర్శణి రాడో 

హయం తపళ్ళ బ్బ ఫిత స్తు ధర్శఇ్లం,ది యసంయమగాదిర్న శోతరః 

కక్సెత్.. ౧౩౨. యది చ తపళ్ళ్శబ్దే నెం ద్రియసంయమనావిరపి చ 
గృౌబాాత్క, తర్హి చతు స్వేన సతాం త్రీ వ్వంత ర్మావకథ నమన్యా 

యమ్. ౧౩౩. ఏకోమృతత్యభా క్యాత్త్రయవ ల పుణ్యలోక భాజ ప్రత్, 

వ్యపదేశ్ త్ర తు దృష్టస్పచా శృ మవృథ క్త ఏవ సంభవతి. ౧౩౮౪. 
కస్తాదేత వూ భవంతి కిల పుణ్యలోక మా త్ర ఫలాః, సరిశిస్యుమాణ 

ఏమ పరివాడమృ తత్వ భాగితి న్యాయ్యమ్, ౧౩౫. నను సంఖ వన 

యోగాక్సర్యత్ర, బ్రహ్మసంస్థళ బ్లోఒయిం,అవతిస్థ లే వరివాజక నవ కథం 
యదా తు రూఢిస్స్యాత్ ౧౩౬ ఆశ్ర మమా, తద మృతత్వ పాపేరా 

నమఫలమితి చెన్న, త తానన్య వ్యాపార తాత్తి కం 

ుంస్లశే బ్లో బ్రైనిత్ సా నాశము 

స్వాశ్రామవిహితానామననుష్టా నె పాతకం శ్రుతం తస్య. ౧౩౮. అనను 
స్టైననిమి త్తం తత్తు షరి బ్రాజకస్య కథమవి చున భ పెద్వతళ్చ తస్తి౯ 

దృష్టః ఖలు సర్వకర్శసన్నా సస. ౧౨౯. థధర్మళ్ళమాదిరస్యో పోద్చలకో 

టహాసంస్థతాయాస్నా వత్ ; యచ్చ * మాద్యుపబ్బంబాతమస్య కన 
రహా నిష్థతారూపము, ౧౮౦. త_త్తస్య్వాళ్ళామనిహితం కరా న్యెసాం 

యాన యజ్ఞాది, యది తద్య స్రీ క్కమస్సా ఫత్రదా భ వెత్స్రత్య వాయ 

౧౩౫౭. సన బహాసం a 
cr: 
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ఏతస్య. ౧౮౪౧. న్యాస కతి బ పారి శుతయన్న బహాలోక 
కా రం స సయ నదుుద ల J me PE వ - 2 8 J ల లో ాద్దయ ఉల కర్మ భైౌవం ప్రద ఇతాంక్యాస్య. 

౧ర౨ సాదా మాత్తౌన్న మెహ త స్వామృతత్వసం పాప 

నావీహ జనా నర్భ కాప తళ్చు ధూవణంభవతి. ౧౮౩. లేనేతరా 

మాణాను శ్రీ సమా నేవ కిల వరావమ ర్న లభ్యతే ఏహి పారి బూజ్యం 

యద్బ వూసంస్ష తా రూపమ్. ౧౪౦౪, అన వే ష్ణ చ జాబాల శ్ తమా బా 

“ర్యేణ చాలితా చర్చా ఇ వహ వాతా నూంతర శ్రుతిరత్తే నైవ బహ 
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చర్వమి త్యొద్య్యా. ౧౯౫. పారి ౩ రాజ్యం తయా లై స్టే కముణద త వుథా 

క్ర్రమె కాపీ వ కసథస్ళితగ చ అమో శ్రుతం తి నెవెహ యుంజ్య వ క్రుమ్. 

౧౦౬. వి పసమళ్ శ్రావణాత్స్చర మన ధికోతానాం పృథగ్వేథానాచ్చ; ఆధ 

స్రనరి శ్యాం క్ర సభ్యుల నాం శ్ర కేతదుసదిళ ౧౮౭. బహ్హాజ్ఞాన 

wes 9 

ప్రస చ వరిపాకాంగం హీ భవతీ తవైైతత్ , పార వాజ్యం నానధ్ధి 

ల్రలేవిష మషమయమితి శ్రతః రు ప్రదాయని ౧౮౮. సా చయనుభథ వరి బాడి 
వన్న 

వర వాసా పలి వన్సిచెవ గ తస్తాదిహు ౮ (చేతన ఇవా సీదా వవ తత ట్ర్ ఇర ళు ల ష్ట్ర q గు UU 
ప లం న స అత నే ఆ ప్ . క్ష పాూతెాయాో. ౧౮౯. విది స్టాయాః స్వాతం త్రం నెదం ఆన చ సుమలజ 

2 యు 
౧ సక లమ్, 

29 

౮.౬ 

సూ. స్తుతీిమా త్ర ముపాచానాధి తీ చెన్నా పూర్వత్వాళ . ౨౧. 

పహ చస వష రసానాం రసతీ మవ త్యాది వాక పినుపడిప్టమ్. 

౧౫౦. ఖాందో 7 గె తత్ర రసః వృథివి తస్య్వారస స్లేషమా ఆమి, చ "భ్యా 

నోోపధ యోని వ సా తోవ. పథ ఖ్యూవి సప్రురువ, పష రను. ౧౫ం. పురు 

షస్య వా గృసస్సా రీిఎ గ్వాచస్నా వ్రద్రచశ్చి సామరసః, సామ్నో ఒష్ట్ర 

మో౭ యముఖ హా రసానాం చ రనవతమః పరమః. ౧౫౨. ఇతి నిర్షిసం 

తఖైవాన్య తా స్యెవ మేవ నీర్టిష్ట్రం, ఇయ మేవర్షగ్ని స్సామాయంవా 

వ పేవవాశ్వేషు. ౧౫౩. ఉద్దీథాదేస్తు స్తృృత్యర్థా ఏ వై తా భనంతీ కిం 

శ య్రతయ, ఆహోస్వ మ్బ తయ ప్రమా ఉః "సనావిధిపర*భ వంత్యే త్ర. 

ద వతి సంచేపా సతి తొస్తుతి ర్ ఇత తు యు క్రృమిహ 

యస్తాత్ , యూయం త్ర తః క రాంగాన్న్యు ఛాడికొనీ చా రి శాత. ౧౫౫, 

ప్రయమేన జాహూం'దిత్యః కరన స్ప (ర్త వమా దా స జువో4ది స్తు 
నా [| యే? గాన్ని [| త్వర యథా భవంతి హీ తఖేతి చేన్నైనమ్, ౧౫౬. శ్రుతివచసాం 
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నై తేపాం స్తుతిమా త్ర మిహ సృయోజనం యు_క్టం, వలభ్య తే కిలా 

పూర yl నదభ్యర్థ నవ చో యనాత్ర, ౧౫౭. విధ్యర్థ లే చావూరోష్టజద్లో 

విహితో భ్ర షన తత్ర, స్తుత్న ర కే అెహిమానర్థక్యం తద తీ , దూఠత్యా 

రమ్. ౧౫౮. విధిసన్ని ధగతితానాం స్త స్లులివర తా దృశ స్ట తే న చన్వేషా 0, 

విధిసెత్య సక్ నూలే రరర నవ్యా క్త. నాన్యః, ౧౫౯. న 

న్యవహూః కః తానా మేషామిహ వాకష్ట ఇప, యయుకా వయ మేన 

జుహారారి త్యాదినాం విధినన్ని థా వమన నాల్. ౧౬౦. స్తుత్యర్థ 
తయా లేషాం విధి శెషతమిత భవత వై సమ్యృం, తస్తాదెతాళ్ళు్రుత యో 

నిధ్వర్ధా న స్తుత వ థానాస్సు si. ౧౬౧. 

నూ, భావశచ్చాచ్చ. ౨౨, 

సామోపానీతోద్దీభముపాసీతాహనుక్టమస్త తి, విదా వద్తె చ 

క్రూయిం తె విస్పుళూవి థఖెాయ కాశ్ళేబ్ద" క్, ౧౬౨ తే చా స్తృతవరతాయా౦ 

క స్మ స్తథేయమవి, కుర్యాత్మ) యేత క్ర _ర్హవష్థం చ 

భ పత్సా్య్యాదిలవా వంచవిభమ్. ౧౬౩. పతచ్చ సర్వ వెదెష్వుపీ నియతం 

లవణం విభ౦తి హీ, ఏవం స్మరంతి వి హా బజాద్యర్థం నిధిమత్ర, మన్య 

మానాస్తే ౧౬౪౮. ఇహ తు శ్రాయంతే హూ వ్రతీ ప్రకరణం కులాని 

భీన్నాని, ఆపయతా వై కాముహమితి కల్సంతే ఏవమాదీని. ౧౬౫, 

తస్తాదుద్దీ ఖాది శతయ ఇహాోపాసనావిథానా రాక అంగా శ్రితవిద్యా 

అప్వెతా దే వ్రహా స్వతంత్ర, ఫ ఫులాః. ౧౬౬, కము వ _కృవస్టిం 

స్వాతంత్ర, స్టమ్తె వరాత్త్మ వ వ, థానవి ద్యానాం, పరవి ద్యాస్వాతంత్రై్వై పర్య 

వసానాత్సమంజసం సకలము. ౧౬౭, 

సరా 
చలి 

స 

సూ. పాదిపవాతా ఇతిఇన్న విశెవితత్వాత్. ౨౩. 
లం యి 

waa | అ వో ము న్ 
వుల దివరివృ త*య హా రాజై విహాత్రో ఒ౬ళ్వ మధయా గా హా, 

పారిపవవ యూగో నానాఖా ఖర్బనా త థానరూ పనా. ౧౬౮. ఏవ 
య WU గ న. 

మిపొా యాజ్జివల గాఫ్రిస్పు చె ఖు "ర్య ఖతి వ్రసిజ్ధెషు, క దాంతి కా ని 

దర్శితనానాఖ్యా నెషు సంళ యాూఇయం స్వాతి. ౧౬౯. వాలెసప్ట్ట్రన 

రాఖి క మేతాని కిముథ వై తాని, ల_త్తద్విద్యావ్రతివ_త్హ్య 
లా 9 అ జ వ ర్థాన్యెవేతి తత్ర విపాతత్యాత్ . ౧౭౦. పారిఫ్టవప్రథానా ఏనై 

కాళ్ళు )తయ ప్రతి యదో చేత, లుమ్యేత తరి వేదాంతానాం విద్యా 
పా 

గ 
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౧౭౫౨, యాన్యాఖ్యానాని పున 

నతే(న యదా వ క్ల స్త దేదనుపలం స్యాత్ ౧౭౭. మునుక కా 
ఐిశేసషణముతో న పారిష్ల నేక 

ఇస సూ. తథామైళ వాక్యతో పబంధాత్ . వళ. 

ఆభ్యానానా మేష్తాం యది చ న పారిప్ట వార్ల తా తేరి, ౧౭౮ 
థె య్ 

త _త్పద్యిద్యా వృతిపావనోవ యోగిత్వ్య మేక కవాక్న తర్వత , దృ్భశోష్బితే వవ 

హి సన్ని హీ తాభిరి న్యాఖి రేక వాక్యత్వమ్. ౧౭౫. లేన చ విధి శేషత(ం ౭౫, 

పృకోచనాచ్చ వ్ర * త్రిసాక ర్యాత్ , వహ మైతే 

ద హవన కషదరి యా బాత విదం an జ మా 

ప న. శుద్ధాత్యే విద్యయ శొద్దప్టం రై 
గో మర “ల షా 

వం వాశ్వే పొ వౌ స్స్ క. ౦వ్వవి 'చస్టాయ 

తథా. ౧౭౭, జానశోతి srt రా కే దక వాకన్షత నువగ కం “భవతి, 

క స ఆత్మే న ఇత్యాద్యాఖ్యానానాం తత్రైవ 2 

నానారి సారిష్టవార్ణ ఆ" నేహ. ౧౭౯, 

సూ. అతవవ చాగ్నంథనాద్యనపేయా. ౨, 

అధికరణ త్రితయున చ్ విదారాన్యాతం 

వథమాధిక కరణ ఫరమువనం ప్రాయతే పునరిదం హీ సూత 

త్తవ ఏ వేత్యత ఆదిమసూత్రో కృ కం గృృవ్యాతే న చాన్వదిహ, త స్థాదిహ 

వి ద్యాయాః స్వతళ్చ వ్రురు హోర సాధన లే త్యన. ౧౮౧ అన్నీంధనాది 

నా థ్యానాస్ట్రళ్ళేమక రాణ యాని చాన్యాన్సీ నిదాాషయాః ఫలనిదాా 
చ్ నాపెమ్యం లె కా తాని స రాగిణి. ౧౮౨. 

షత ఫే ఏ 
పాజావత్యమజంతూపర మితి విధిశెపతా మలై హామ్ 

వ్ 

ఇస సూ. న్యా సేతు చ యజ్ఞాది శ్రు శ్రు, లెరశ్వవత్. cya 

చింత్వత వత దానీమ తే త్ర కిుత్యంతే మేవ విదాష్టియాక అన EEN 

విరివి హీ లేపా త్ర, మకర్శస్వఖో గీ కాచివిత్. ౧౮౩. అగ్నీంధ నాదికాని 

వ్యోగ్రైవ మక రాణి తాని న. నా పేమ తే హ్ న కం 
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వాభిధీయ తే సూత్ర, యజ్ఞాదీనా న్యాశ్రావ మక రాణి ఏ కం సరాషణ వేత. తే 

నేతి ౧౮౫. నని(వా విరుద్ద స మేతాన్యి కుతే న హ్యృవేకుతె చేత్కి న 

విరుద్ధను,త్ర కించి బిత్చా్యాచుత్ప్చన్నా యదా భ పెదిద్యా. ౧౮౬. నావే 

కనే తచేయం స లసెద్ధిం సతి తు సాధనం కిమపి, న్యోత్ప్తి రిం వతి 

విదావ్లి హ్ -వేతుతే సాధనాంతకం తడిదమ్. ౧౮౭. ఇమమగ్ధనముప దళ్ తి 

హా శ్ నిరేయా యా తమేతమి తొ ఫదొఫ్టు జ్ఞ జ్ఞా నేవి చేస్యమా గే కిం చా 

పునర త్త వివిదిపహూయాం వా. ౧౮౮. తేషాం విదియ చే క్ల చూతుల్వేం 

దురిత సిగ సన బా నరా; మాన “ంపరష్టజ తా యామ త్ర తృతీయాశ్ర్ EN స 

వేద్యుక్తా. ౧౫౯. కాగే! పచతీత్యాదా జ్యాలవ్వారా యథా తో 

వాపి ఉత్ప త్తే కతు'తై పాం వతీయలె హా వత్, వివివిషూ యో గాత్ . 

౧౯౦. అథ ద్య ప్రతి శ్రోతివాే క హొ బ్రహచర్యరాపస్య, 

విద్యా పాత్ స్ప మ సీ హ్యాహార్ ద్భళశ ఇతే చ యజ్ఞాదే చెషోా ౧౯౧. 

వి ద్యాసాధన భఖ" వో యజ్ఞాదీనాం కిం సూచ్యతే తేన సరే వచా 

యత్పదః మ త్యాది శ్రుతివచోభిక చ్యేవమ్. ౧౯౨. సూచ్వత వవ హా 

విద్యానాధన ఖ' 'వోఒ త్ర, కర ర ఇకామేపోం, స స ఎగర విచక హో యే త్యాగి కా 

యథోకా మేవ వర్శయతి. ౧౯౩. అకవదితి చ నిదర్శనముతే 

యథానో హీ యోగ్య తావక ర, రథ చరా న్టియాం యుంకో న లాంగ 

లాకర్ష కో యు జ్యేతీ. ౧౯౪౮. ఏనమివో గో గృోమక కాణ్వ పీ విద్యాయాః 

ఫలస్వ _సంసిద్ధ" 3 నా వేవ్యంతె తసాష్టి ఉత్పత వునరివూ న్య 

లే 

Peo 

వేత్యంతే. ౧౯౫, 

సూ. శమదనూద్యుజతస్సా 9 త్తథాని తు 

తదిభు_స్హ సదంగతయా లతేపామవళ్యానుస్టైయ త్య్వాత్ . ౨౭. 

యజ్ఞాది నాం విదాన్టనాథన భా వోఒ౭యమనుచితో యస్తాత్ ; గ 

రత్త నైవ శ్చిన్దృశ్వక పతి యది తు మన్య తే కశ్చిత్. ౧౯౬ య జన 

వివిదిషంతీ తే ప్రకా శేసలమిహాను వాదస్సా క్, సా కిల విదా్న్నాఖి స్స 
అల 

పరా న యజ్ఞాదివిధిప రా భవతి. ౧౯౭. విద్యా సయం హి మప! 

ఖా గా యజ్ఞాదిసాథనై రేతాం, ఛంతి లబ్ధుమి త్యనమ థా ఏ 

క మాద్యూ వేతస్పా సత్. ౧౯౮. విదా ధర్షనం పా వ్ర్రగుషం తమేత నుగ 
ey) 

శ్రుతిః ప్రదర్శయతి, ఏవంవిచ్భాంత్ హంత వత హా విద్వ్యైక సాధన 
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కేశ. ౧౯౯. యేన శమాదీనామిహ విథానమువలభ్య తే తేతనైగం 
i వ్ లో 

హైప తాలు 

వాళ్యైనం పళ్వతి భూత్వా క మూదు వె! ప్ర, న్యా 

ఏవ న విధిరెతి పునరివాశంక్యమ్, ౨౨౧ తస్తాదిత్ తు వకృతివ్రళ 

నా త్రద్విథిర్భ పెద త్ర నధ : : 

విగిమ్. ౨౨౨ ఎవష్టాద్యన చేయాయాదువి చ శమాప్న్ను 

యజచ్జే నెతి శ్రుత్వా యజ్ఞాదీన్యప వ్వ సేటీత వ్యాని ౨౦౩ నను నోవల 

భలే విధే త్రేత్యుక్తం హి వివికపా వానే, సత్యం సం యోగస్యా 
వూర్వ ల్వేన న్ విధిత్వమిహాంయు ౨ కృమ్. ౨౦౮. యది సూర్యం ప్రాప్త 

స్పా సిద్య్భాజ్ఞాదీనాం పి హా వివిదపారూూగం తగ స స్టీయమను వాద స్సా్య 

తూ వం క్వచిదష్టనా న న సంప్తాష్త మః, ౨౦౫. పూషా ప్ర పీష్ట్రభాగోదంతక 

అ త్యాదికేషు వా శ్వేష్ర,అశ్రు, కుతవిధెేేష(వీ బాహూ తేన తు విధిం హీ 

పరికల్ప్య్ణి.౨౦౬. పొాష్ట్యం వమషణ మెతత్ర త్స “భమే త్ర ంర్రైవథా 

భ గవద్దీతద్యాసు స్మృతిషం ఫలాసంగవర్ణి తాని పునః. ౨౬ ౭ యగ్జ్దీని 

మునుజ్లోరు కృం హీ జ్ఞానసాధనానీతి, “ శసాద్యజ్ఞాదీన్యపి కమూాది 

కాన వీ యథా శతం తాని. ౨౦౮. విద్యోత్పతె- "కేవలము వేతుత 

వ్యాని సాధన తేన, తతా పె న్వానంవిదిల్ హం నిద్యాసం యోగ త శ్ళమా 

దీని. ౨౦౯. క శ్యానెన్నా ని హూ యజ్ఞాదీని త్వ, వివిదిషో యో 

గాత్ , బాహ్యాత రాణ్ భవంతీ ల్యేనం తేషాం పరస్పరం ఖేదః. ౨౧౦. 

విహతానాం చావశ్యానుపె ము య ఆ న్న చెవమ 
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నూ. సర్వాాన్నానువతిశ్చ ప్రాతాత్యయ తద్దర్శనాత్ . ౨౮ా. 

ఛందో గానా? నహావావవంవిదికించనేతి వాక్యం ప్ొ, దృష్టమిహ 

ఎబ్రూణకానాం౦ సంవాదే వాజినాం తావ కిల. ౨౧౧. నహ వాఅన్యానన్నం 

షం న పృతిగృహీతేమి క్యాది, తత్ర చ నిర్దిష్ట్రం ఖల్బదనీయం సర్వ 

మస భే ౨౧౨. తత్ర చ సశాగ్షన్నా నుజ్జానం యదిదం ప్రదర్శితం 

శ్రుత్యా, తత్కి_ం శ పూాదివదిచ్యాంగద : శరం విధీయతే" కిం వా, 

౨౧౨. స్తుత్వగ్థం సంకీ రత బటి సందేహోఒ త్ర, విధిరితి DE వం, ఏవం 

చదుపచేశో భవతి హా వృసుష వవర్ష రనా చతు ౨౧౮, తతాణ 

నివ [యవి ద్యానాన్ని థ్యాదవా తవంగ ఖా "సన, లబ్ది" భవతి హీ సైపా 

నీయమనివృ త్త తీరితి సతి చ న స్వేవమ్. ౨౧౫. ఛమ్యూభ త్యవిభాగవ్యా 

184 
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ఘాతాచ్చాస్త స్తమఫలమి త్ చవ్న , ఉప పద్య లే సణాయం సామాన్వవి | శ్వ 

భావతో బాధః. ౨౧౬. వశుహింసావిధినా కీల యశ్రైావ హింసాని సేధ 
బొాధన్సాా ఇత్, ఆరి వాను దేవ్వవిద్యావిషయుణ న కాంచ నేత్వు నేన 

యథా. సం గమా రాగ మ్య విభాగ పృదర్శునార్థం హూ బాధ్యతే 

శాస్త్రం, ఏవమినోపి చ నర్వాన్నాభ ఇవవ రార కేన వచనేన. ౨౧౮. 
భ మ్యూభ మ్యవిఫాగ వదర్శకం శా స్త్రమవి చ బాక్యేత, ఏవం యస్తే 

ట్రూలే నేదం సరాషన్న భతేణం ప్ర ప తే ౨౧౯. నిధష్ణిర్హ మితి వో 

సః హా విభాయుకః కశ్పిన తే, కొద్ద సీ , యో౭సౌాన హా వేత్యాదిస్సన న గ్ర 

మానాపదేళ వవ స్యాత్ . ౨౨౦. నహ అానత్య్యామవి విధిపృ వ తీతౌ 

పృవృం్తి కిలో ఛేన, విధిరభ్యుపగం తవ్యః స్యాత్కంచ క్యాదిజంతుము ఈ వీ 

దమ్. ౨౨౧. పొణస్యాన్న మిహో క తబేతడామ్నాయతే హా నహ 

చెతి, నె వై తద్య్భొక్తు కుం శోక కం శాాషదరన్నం మానుహేణ దేెహాన. _౨_౨౨' 

శక్యత ఏవ తుం ఉొణాన్నం సక లమేతడిలి తస్తాత్ , అ్రైణాన్న 

జ్ఞానసర్టి ప్రశోంననాక్టోర్భేవాద ఏవాయమ్. 993. న. భవతి సర్యా 

న్నానుజ్ఞానవిధిర సావితహ 2 యతి, సరాగన్నా నుమత్న్బా స్) ఎ ణా 

తయ ఏవ న పునరన్య తే, 0.9౮, దర్శయత శ్ర, శు,తి"రేమో దైవ 

చా క్రాయణస్వ్య పరమ మైః, ఆపది సం ప్రాప్తాయామధవ్యభయణ 

వ్ర వ్య త్తిమిహ. ౨౨౫. చుట-వీవా లేష్విత్రీయం ఛాందోగ్వై దృశ్య లి 

శ్రుతి తి స త్, అవద్దతో హా చా క్యాయణమునిరిభ రిస నగర మాగ త. 

౨౨౬, ఖ్యేన సామి ఖాదితేకుల్యా బా ౯ వౌ సుం్సోళా ౬ దాసా, 

లి 
రూక భానన్నా వాుడినమ్యమిన పొ తే (ల క్షం అనుపాన నస 

ప ప్రత్యాఖ్యానే కామోమ ప్రతి హీ కత్క_థితమీ. 99౮0. సరో చి చ్చిప్తా 

నవీ పర్యుషి తా నేళతా౯ వ రేదన్వైరవి చ సున స హి భతయాం బీభూ 

పత్వుపదిష్ట్రం గమ్యులే 1 టా తెనై తతి. ౨౨౯ (హాణాత్యయ వృ సం 

క 

శ 

సన్న బే పాాథార తాయ పున యచ్చాభమ్యం తదపి చ భు యితే 

వం గ్ా న హా స్యా న. ౨౩౦. విద్యావతొపి కార్వం తపతి 

హ్యనుపాననిందయా నీ త్, తస్తాన్నహ వేత్యాదిర్భ పెత్చర విహోగ్థ 

వాదవఏ వాయమ్. ౨౩౧ 
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మయోజాయంత అతి హ్యానన్న వర్ణన మిహ సృరంత్య న్వే, 

సూ. శబ్లశ్వాతో2.కామకాె, 3౧. 

శబ్లశ్చ కామకారనివన నృ త్రఫలకూ యే క్రఠానాం హీ, ౨ 

అన్నాం హా సంహతాయాం తసాన్న పిబేత్ను రాం హి వి ఫం ౨ తేస్తై స 
న్నహ నత్వ్వొ దా భవంతో వవలమినోర్థవాదా సె. ౨౨౨౬౬ 

| విహిత త్వొాచ్చా వ్ శ్రాముకర్తాపి. కవ, 

బో సర్వావే మెత్య త్ర త్వాశ్రమక ర్రాణి యాని విహితాని, తాని చ 

విద్యాసాధన భూ ఆానీత్యనధృతం హి ఫూర్వత్ర. ౨౩౭. అముముటో। 
కిం సవలమా శో మనిస్థస్య తాని కర్తాణి అననుష్టేయాన్యథ వాను 
స్టేయానీతి చింత్యతే స సపది. ౨౨౮. తేత్ర త మేతవతి శ్రుతివాశ్యే 

యజ్ఞాదికర, కామఘుపాం, వివైక సాధనత యా నిహితత్వాళ మునిచ్చతొ 

నిద్యాన్. me ని త్య్యాన్యనను వ్య చేయా న్యేవ ఫ లాంతరమసకుత స్య 

అథ తస్యానుస్టేయా న్యేళ'ని స్యుర్యదా తడై లేహిమ్. ౨౮౦. న హి 

విద్యాసాధన త స్యాన్ని త్యానిత్య యాగ వ న, వ్వం స్తా వథతి 

వ్యాక శమమా తే త సంస్థిత స్యా పి. ౨౬5౧. అముముతీ చేశాన 2 హీ కర్త 

వ్యాన్యేన నితప్లో రాణి, యావ జన వమిళి శ్రుతివాన కన యతళశ్చ తాని 

విహాతా'ని. ౨౦౨. జ్ఞానార్థతయానుష్థా సె సేనోనిత్న వ్రల్వేమపి చ నిళ వతం, 

యావశ్డీవ శ్ర ర్యేత్యుభయవిభానే స న కశ్చిదిహ దోవః. ౨౮౩, నను 

యది నిత్వచ్వ్యేమిహ సాద శృమఃర్యణాం త్రదె దై లేపూం, కథమిహాొ 
న 

విడ్యానాథన తా తెషామిత్యత। పఠ తతత , ౨౦౦, 
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సూ. సహకారిత్వన చ. ౩౩8. 

వి దాబ్టసహ కారీణి హా కృమక రాణ్ తత్ర విపాతత్యాత ; 
శ్రుత్యా త మేతనుత్యనయా సర్వే త్యాదిశేన సూ ్రైణ, ౨౮౫, "తదపి 
చ సహా కారిత(ం యదివో థ్ మకర ణాం హా సూత్ర క్షం, నిద్యాఫల 
విషయం తన్న మా ప్రయాజాదినద్భ వెద్యన్మాత్. ౨౮౬. నిధిలత్ ణా న 

విద్యా విద్యాఫలమవపి న చేపా తత్వాధ్యం, విధిలకుణం హి దర్శా 
దేవ స్వన్హాదిసాధనార్భం హి. ౨౮౭. సవా కారిసాధ నాంతరమ వేత్త లే 
నైవమత్ర విద్యావి, అతవన. చేతి సూల్రై త దేతదువదెష్ట మేళ 
వూగ్వుతే ౨౮౮. ఉత్పత్తి హతుతేవ హి సహ కారిత్యం భ వేది 

దోథో స భవతి నిత్యానిత్యాత్త కేన 

"యోగేన. ౨రీ౯, కర్థాభేదే సత్యవి భవతి హీ సంయోగ భేద ఏక త్ర, 

నిత్యస్పం యోగ్ ఒయం యావజ్జి వాది వాక సన్ర్జిస్ట్రః. ౨౫౦. సంయోః 

గోఒయమనిత్య _స్త మేతమి ఆసాది వాక్యనిర్టి స్ట, విద్యావరమనై రవ హ్ 

ఫలం ననిత్యస్య భవతి కథమవి్ చ. ౨౫౧, (క్ర త్వేళ్టలేపం నిత్బనైవ హూ 

యూగెనఖాదిరస్య యథా, సంయోగేనాని తేన వున_స్తస్య చ 
పుమర్థతాతద్యతి . ౨౫౨. 

సూ. సర్భధథావీ తపవవోభయలింగాత్. 3౪. 

ఆశ మళర్మత్వమతే విద్యా సహా కారితామతే వాపి, ఉభయ 
త్రోవ తనే స్యురగ్ని హే తాదయో హ్యాను స్థేయాః. ౨౫౨. వార 

యతి కర్మ భీదాళశం కాం సూ త్రేస్థఏర కారోనె, నిళ్యాగ్ని హో త్ర భిన్నం 

యై వ మాసాగ్నీహోత్రమన్యత్రే. ౨౫౮. నైవం ప్రకృతి యస్తా 

చ్చు )తలింగమిహోపలభ్య తే తమితి, యజ్ఞాదీన్యుత్సన్నా నేన నియు 

కే_త్ర, వినిదిపాయాం హీ. ౨౫౫. వహామపఫూర్వరూపం న జాహ్య 
తీతివదిసోవపపాదయతి, సృృతిలింగ మవ్యనా శి తబ క్యాదిక మేవ మేన 
దర్శయతి. ౨౫౬. యనై లే చత్వారింళదితి సతర వి కిలేళ్టముపదిశే త్రి 
తన్తాత్మ_ రా భీ దావథారణం తదపమత్ర, సా ధవ. ౨౫౭. 

నూ. ఆనభిభవం చ దర్శయతి 3౫. 

విద్యాసహ కారిత్వసై వొ పోద్బలక మేతదిహా వీంగం, శత 

రత దర్శయతి ఖల్వనఫిభవం బ్రృహచర్యయు_క్రస్య. ౨౫౮. రాగాది 
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య 

భఫరలెర్సా cE] రాకా న నళ్ళతీతే స్థనం 3 తీస్తా! దా కృమక ర్థాణ్యవ్ నిదార్ది 

సాధ నాని తాన్యేవ. ౨౯, 

సూ. అంతొరా చాపి తు తద్భషః, 5౬, 
అలీ లు 

విధురాదినాం సంవ ద్ర సూతౌనాం చా శ్ మూంతనెిణ పున్క 

సంబంధ నిరపాతాొనాం తేద కలె య కవ ర్థినామేషూ ఏక్ ౬౦ విద్యాయా 
9 ఇ, టు కిన ‘ & 

ముధి కొర; తమ / కం నా నీవెత సందే మౌ, న స్త లః దు కం యత 
అల వాయ్ p నం 

హా 
సంవ ర్ధప ప్రభృతి చాూమనగ్ని చరా ఏదిసం పృవృక్రాని*ం ౨౬ 3, స్మర 

ara షో యము u జో అనో ఇ = అల 1 రి ః 

తఎన పో యరాగితమనా, శ్రీమవిధి ప్రవ్భ త్త నాం, సన తొనా 

ణాం ని ౦ కిర. కం . 5 మిణాం ద్యాంగ ర తదత నన్న. ౨౬5 

సూ, విశెపాను గ హాశ్చ. 5౮. 
UC 

తేపామష్టవిం దెంర వి శషిరపోపవాసాదె వః భవత హొ 
థ్ పాల 

~~ 0 Xs mf రో 1 స "99 ఇ” హం St వ గ వ విద ప్రసుర్తినా ప్ర ఖ లల సల సృదర్శియత ౨౬౮౫౬. జ బసు. 

5 Sa Fn meas Ci my నాం 3 ర, Fn నె గా డో తు ఈు ఛేషద షప్తాణతివా స్వాం సంశయః. కళ్చిత, కుర్యావన్వు 
శ్వ నో ~~ మ్ +రి 4 నం ౮ జ్ర | వ్ 

నవా యతి నె (బ్ర 9 స్ చాన $ పుల. ౨౬౬ వ్యాదిని వ్ 

తపానువి వి ద్యాయామను “హొ ససాత, జనాంతరకృతేకర ఫర పి 
రాలీ రం రో 

నిదా ప్రయామసు గృ గ హో భవతి. ౨౬౭, స ,ప్రరరియ యమ నెక జ నె తా దాస్టి 
ర 

దర్శయతి చు త మువార్తం, బృహ స్ట్ రయం విదా పప తమసేఛాభివమాతె 
బు (ఫె లీ 

నూలంబ్య. ౨౬౮. జప్యాదిసాధి సె నేన శృొవణాదొ వురుషనుధికరి రోత కిల 

తస్తాద్విధు 0' దీన"*మధి కార నేవా బ గం కయవి. ౨౬౯ 

సూ అత స్త్ తరజ్యాయో అంగాచ్చ. ౩౯. 
తే గతీ 

౦౮౪ లేలే సం నరం దాయో 

వి వ్యాసాథన పతి స్సు Sn సంద్భృబ్దమె ౨౭౦. శ్ర తలింగం చ 

తజేత తేని తీ హావిదిఆ వాక్య హా స వ్రజోలంగమవీ న దృష్టం 
Qa రీ we) 

(8 (| 0 
Er 

“౦ 
ర్! 

టా బల 
el 
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దిన మేకమనా శ్ బిరా న తీమైత. ంకొ౧, యది వేదనా శ్ర మా నక సంవ 

త్పరనుధిన న.జ తేద చాయం, కృచ్చ్చం ద్యాదశ శా గ్రొం చరద్వ థా 

స్పమవహా తా త్రెతి. ౨౭. 

సూ. తద్భూతస్య తు నాతద్భావా జైమినెరపి 

నియవా త్తద్రూపాభావె భః. ళం. 

ల చోర్ట్వ రెతేసః ఖల్వనో శో మా దర్భిళా హీ హోర 

పా స్య తాక తతః కిం వ డ్య తిర స్వ స్తుతి న వేలి సందేహాొ. ౨౭ ౩. 
సా సీ Ur er 
= మ va గ జ రం రు ప వ న అ జ ఇల్ = ఫా 

రా 7౫ ఫపూవ్వశ ర్లానుస్థా నఒకర్త యా కదాచతి' ర్చ వత్. న క చ్యులఆరి 

తాళం కాం వరివహా రుం నూ త మెతదిహూ ఫఠొతీ, ౨౭౪. లూబసావి 

— 

తీయలే ఎవం, నీయవు ప్రవోణాో 'ఫ్టకు అే౭_వ 

గయన్నిత్ తేతోహ్యారణ్యమియాత్. ౨౭౬. స తతో హీ పున oh 
ఢాం 

(3 

నియమం తేమేతమువదిశి తి. ౨౭౭. అవీ చ ప్రథమా శ్రోమమిహ 

సమావ్య స గృహా భ పె త్తతళ్చ వనీ, ౨ త్యాగ హపరాణి హావ 

లభ్యంతే నఖూంనిి నాన్యాని ౨౭2౮. న పానం ఛీ బూ నామా ణా రా! 

యాపత్యుపనిపదితీహ దృశ్య తే కించ, ఆచా ర్యే ణ్వత్యాదిస్త ఎతిలేవి 

ర 

క్వచిదపి వదృశ్యాం లె, య న్చుహా పూర్వక రాను స్టానచినర్ష యుత్యువ 

నర్జి_స్టు సమ్. ౨౦౯, య్రేయాకా సధర్మ వ్రత పా స ,“తాన్నా వ్రియాాద 

యు శక్షమెతతా స స్టిక్ ; రనశనాయం ప వృలివిహత స్పా ఫచ్సెతస్య భర్త భె 

త్సరం నొస్టయ్యః. ౨౮౦. కుం యు _కృన్చోయం ధర్మస్య పా వోదనా 

వమాణత్వాాత్ , న చ రాగాదివ సన వృచ్యుతికిహ నియమశా స్త త్రో అ 
చాగాక్. ౨౮౧. జైమినిసంపృతిపత్డిః ప్రదర్శితా వునరివో 

తారయ దడ ప్ 0 

& 

రా 

న్ Ces 
కు 
J  — 

సూ. న చాధికారీకవుసీ వతనానుమూనా త్రదయోగాత. లాం, 

యది సె నైష్టైకః వ మాదాదవకీది సార తదా హీ కిం తస్య. ౨౮౨. 
Ww లొ _ లి 

స్యాదవశీర్శీత్యు క సం ప్రాయశ్చిత్త తం నపత సంచెేా, త్రి హ్ "నే 

తుయు క్షం యి చేతదవకాంలవ జే కణితమ్. ౨౮౩౨ పొ WY 

త్రి 

శ్యూాయళ్చి తపన రీ 



ల వకురితి తదకి చ న నైష్టిప్ట స్వాత్, యస్తావారూఢో నెష్టిక ప : జీ షు థ్ర a wd వా ఇ 
ఎ . కా r 

మి తే పోస చస్తుతన్య పునః, ౨౮౮. పాతకమపవమూా వేయం బూంతే 
తన్న ప్రతి క్రియాం చ పున వారయతి యేన శుజే్యత, జక చే yy వున యల యన ద్ద కా కోక నా 
ల్యేవ మంతవాశక్వేన ౮౫. ఉవకురా అస్థి పునః వతనప కణం న 

చారీ తాదృశం క్యావీ, తనాత్సా (యశ్చి త్తం తచేశమవవంద్వతే పి 
లో 

ఆచా ర్వాల్టలె శే హబుపపాతేకమేవ త పత్రి మన్యంతే, 
యై మ ఫ్టికస్య గుకుదా రాదిభ్యోఒన్య త్ర తదవకీర్వేత. ౨౮౭. తన్న 
మహా త్పాతకమిహ గుకుతల్వాదిషు యతో న పరిగణతం, రువకుర్వాణ వ 5 న “ సరవ హీ భవెదిదం తస వైష్టిక స్యాపి. ౨౮౮, వ్రాయశ్చి త్తం యేన 

అళనవదితి త్రు నీదర్శనమత్ర 
యథా టహాచారిణా చైవాతి. ౨౮౯. మధుమాంసా శన కూ. 
వ్రతలొవస్సాాత్చునళ్చు సంస్మాను, తద్యచివోవి స్యాద్యె పాయ 
న్పీ త్తం న చేహ వాంఛంతి ౨౯౦. తేషాం తు నోవలభ్యోత స్సహ 
మూలం కిమపి యే చ వాంఛంతి, తేషాం తు పునర 9హీత్వు క్షం 

రాడ్ a మ్మం క నీ 

— 
హ్య్వి నషవచనమిహా మూలమ్. ౨౯౧ తీసా త్రస్వావి క్ల బాయళశ్సి 
తవం దాన జ్య ట్ న ల ణా - రే నో 

పక్రిన్ష ఇ వహ యు క్ష, వాయశ్చిత్తాఫావె తద్శావే చ వవీద 
“మేుం5ి వా చ a ర్స గ ర్త 

సా నవీ, ౨౯౨ శు తిమాలతయాడ రుం యుకా భావ ప్రనీద్దెరేవా త _ a PN లో పహ వ రతం త్ర నమతిమూవిష్క_ రుం తదు క్రమిశి త్ర ద ఎవ 
మయ చన వాళ్ళే కీల యవళ్ బ్లో దస శూకథా నేవి, దేశవిశశే చ 
తథా వ్రనీద్ధ ఇతి కస్య చరురిహాన్యాయ్య! ౨౯౦6. ప్రతి సంచేపేా 
వద వ సానూ(ది(క క పామ స స త్త 
d రైయాగ ద ప రూ లా త్రం సమేతి తత 
వో తౌస వనీదిరిహు యసాత్. ౨౬౯౫ ధక జానం ఢథాసా తడ p బాకి క ww — వ్ శ్వ CRT న్ EF J 

ళు 3 
స్స పిత స్ఫుటం తస్తాత శ ఛ్యానవి రహో త్ర యవశ్చరురివా లెనైవ 

, తద(చ్చభితువై ఖానస యోరవి తద్భ పెద్వ వ్రవస్థాతః, ౨౯౭ 
కసే ( ర Y \ ల ర్ల దీష్రూ ఖే బే కృచ్చ్చం చశద్యథాశాష్త్రం, ద్యాదశొరాత్రం స 

పృవస్థ యుత్కెల మవోంతమవి కతం ౨౯౮. మీకు సు నోమవృష్టి 
ఆగ్ థి 

గ్ా 

వతు క్షం , ఎవాయశలితానావస న ఇదని భ్ ర్వ 9 DFE వ్రాయళశ్చిత్త భావస్తరణం స్వాద్వత్న గెరవా 
0 



షి (1 నే ~ ia స ~ | జ చ అగ ౯ జో | 

వివ క పంకేచ రడ థా త్తం యక సశ స విహితస్పంస్కాార 

వల న క mo స్ఫోఒవ్ తనక రవ్వ. ౨౯౯. 

నూ. బహిస్తూభయభథాపి క ఫి రానారాచ్చ.. రర, 

యది చ మపహోపాతక్రమువపొ కకక భె ధా వే 3౦0౦. 
మో షా 6 DRA fan ఇం దా ర, 2 

కునరాగా నైష్టకమిత దిస్టృ్రలతనీంది ఆ" బ్ న ర వ్: ఫిచైర్నహి 

శిష్టైానామాచరణం త తై సృహ కరచిద్ద ప్టమ్. ౨౦౧. 

సూ. స్వామనః ఫల శుశ రిత్యాలై, యః. లోలో. 

చరిత ప్రాయశ్చిత్త త్త సంవ్వవవోర్య వ్రతి నియమశా స స్తస్య వెసి 

కవిషయే రహ తిశయస్యృృత్యా యశత్రైవ టాధస్సా న్. 309 

యదంగకర్తా స చ భవతి తదా చశ్రితేస్య కతి, ఉత్పర్షన్య 

ఫలశ్ర వణతో భవేత్తఖా బాధః. 303. అహ పునరుపొాస 

నాని హీ యా్యే వాంగా శ్రి తాని కిం తాన్ని, బుతిరక_ రాణ్వథ వా 

యజమాననై పవ కై తాని క రాణ్. 30౦0౪. తత్ర చ యజమాననె స్రైవై 

తానీక్యేత చేవ యు_క్షం స్నాక్, యస్తాదగ్గక్ష తివోసై వర్ష 1 యతీత్యా 
డికం ఫల క్కేనణమ్. 3 "30౫ యజమాన గామిదృష్ట్రం న్యాయ్యుం సాంగ 

మ వ, యోగ ఏతస్య, అధికృత ఖా వాదపి చె మైలన్యాథికృ తాడి కార భా వాచ్చ, 

కం వర ర తిహాస్తై యడీపా స్తవ్రలి ఫలం క రృ గామి దృష్ట మిహ, 

ననర్భృత్విపోఒ వి దృష్టం రదాలే ₹ వతి వాక్య తి వెన్న. ౨౦౭. తస స 

చ వాచనిక త్యాతృలవత్చూపాన నేషు లో _్హృతేషం, సాషమినఏవ సాది 

త్యాల్రైయో మన్వలే కిలా చార్యః 30౮. 

y 9 

5 ని యస్తు హా 
క రుః 
నల 

సూ. ఆర్హ్వజృమిత్యాడులోను స్తన హి పరీక్రి యే. ౪౮% 

న స్వామిక శ్ష క్ష కాణి హ్యపాననానీహ కింతు తాని స్యుః 

బుత్విక్క రాణ్ పరం స మన్యతే హా్యూడులోమి రా చారి. 30౯, 

సాంగాయ కర్యణే ఖతి క్షన యతః వరి క్రియతే, సతాని 

తత్స) యా గాంతః ; పాతీనధికృ తాధికారత్యాత్. 3౧౦. గోదోహనాది 

నియమవదృత్విగ్భిస్తాన్యు పాసనా ంనీహ, నిర్వ రురల్ తదిదం విజ్ఞానస | 

శ్రుతిః ప్రదర్శయతి. 3౧౧. ఉద్దాతృక్యృకత్వం తంహ బకో 



తృతీయాథ్యాయే చతుర్ధ పాద. 147£ 

దాల్భ్య ఏవమాదడ్యా పా కర్వా కోయమేవ ఫలం శత్రూయత ప్రల / 

ల్ యచ్చ దర్శితం పూర్వమ్. 3౧౨. కదవీ చన పఠార్థ త్వాదృత్విజ ఇవా భవతి న స్వతం త త్యం, ఫలసంబంధ_స్టన్య చ వచనాదన్వత్ర నైవ 
సంఘటళలే. ౩౧౩. 

గన, శ్రులేళ్చ. లో. తి 

యాం వై కాంచన యబై బుత్యొజ ఆశతివమితి శ్రుతి ళ్బావి, 
యుదిద ము పాసన సాధ్యం ఫలమిహూ యజవమాన గామి దర్శయతి, 3౧౮. 
కం టే కామమగాయానీత్యా ద్యేనైన వాక్యజూ తేన, తస్తాదంగోపా న్సీ 
నామ్బుతిక్క. రకత(మితి నీదమ్ ౨౧౫ ఎన్నిక. రృకత్వమితి నీద 
సూ.సహకార్యంతరవిధిః వత్నోణ తృతీయం తద్వతో విధ్యాదివత్ .౮౭ 

చన నమివా విదిత్వా శానా పొ సన్న రష, 
భియోచర్యం యస్తాచ్చరంతి బ్రాహణో ఒధునా తస్తాత్. 3౧౬, 
పాండిత్యం నిర్మిద్య చ నియతం బా'ల్వేన స ఖలు తిష్టానేత్స్, బాల్యం 
పాండిత్యం చోభయమువి నిరి ద్య నోఒథ మునిరేవ. 3౧౭. వకానవు 
మానంచ త థానిర్విద్య శ్రా లో భవతితి, బృహ దారణ్యక వాశ్వే 
శ్రుత మేవం త్ర భవతిసం హః 3౧౮. మానం విధీయతే కీం నవెేలి 
నై వతి యు క్లమివా యస్తాత్ , విధ్యవసానం బాల్య నెత్యన్మీ౯ 
దృళ్వతె న చాను త్ర, 5౧౯. అథ మునిరిత్వ త్ర, సున ర్నదృళ్య తే 
కావి విధివిభ_క్షిరసా, తస్తాదథ మునిరిత్యయమనువాదో భవతి న 
ఖలు విధిలేషః, 3౨౦, మునివండితళస్షౌ హీ జ్లైనార్ధా వేవ కేవలం 
లేన, పాండిత్యం నిర్వి ద్యెత్వతవవ చ మొానమవి కిల ప్రాప్తం 3౨౧.కీం 
చావమోానం హౌనం నిర్విద్యాా ఖే త్య నంతరం పాదం, భాహ్యాణ ఇతి నిర్దిష్టం 
బ్రైషాణ్యం విధీయతే తత్ర, 3౨౨.యేన ప్రా” లైతత్చా) ప్తంతేన ప్రశంస 
నార్థస్స్యాత్ , అథ మునిరిత్య వ్యేవం ప శంసనార్థస్సమానని నైళాత్ 
3౨౩. ఏరంస్రా సే సహ కార్యంత రవిధిరితి తదు _త్తరం మ్రూల్కెవిధిరేవాళ, 
యితేవ్యో విద్యాసహ కారిణో=స్య మానస్య. ౩౦౪, తదిదమవూర్వ 
త్య్వాదివా బాల్యం పాండిత్యమివ ఫ్ విధ్యర్హ్హమ్, పాండిత్య మానళబ్దై 
తుల్యార్థానితి న శంకనీయమిహా. 3౨౫. జ్ఞూ నాలిశో యార్థ్*యం మన 
నాక్తనిరతి యత్ శ్ర మునిశోబ్దకఃి వ్యుత్పీత్రిబలాచ్చ ముసినామవ్యహ 



మితి కిల వ కూ గాచ్చ ౨౫౨౬, వను వరమా గ్ మపరవహా మునిశో బ్లః 

శ్రూయతే హి గార్హ్ల స్థం, ఆచార్నకులం మౌనం వాన ప్రస్టమితి 

వాక్యవితి వెన్న. 3౨౭. ఇాల్మీకిర్షునివుంగవం తాాదా తత్పరత 
బాధన, వత రా శ్రామసాన్ని థ్యాత్పరి శేషూదు_త్తమాశ్రుము స్తత్ర, 

ఉగ మా గ అర “ జ ల్లు ణం నః +. ర ౨౮. వరిగృష స్థితే సచాయం చజావ్రైథాన్యతో న సకష త్ర, 
తసాచ్చ బాల్న్గపాండితత సాఇతీయం హీ మొనమిదవుత ౨౨౯౬. ఆశీ లి సల యల్ 
క్ల్రైనాతీశ యాత్మీక మహ విధీయతే యత్తు బాల్వ్నవవ వి భేః, వర్యవసాన 
మితి న సతృదపూన్వత్వాద్యిధీయ తే మానమ్. 330. స్వాన్షునిరితి 

గా వ EF “ళం క a wy EN మౌనస్వ పృకృ్ళలతే నిరెదనీయ తాక థనాగ్, బాల్యా దేరిన తస్య చ 

విధయ తా కో యణముచితే మేవ స్వాత్. 3౨౧. తదతల్తితి నన్నా వ్రిగున 

ఏవ హి విద్యావతో భ వెద్దిహణం, అథ భిచూచరసమితి హ్యూధి కారో 
«3 oe క . య యేన తతృలో దృష్టః. 33౨ నను నతి విద్యాప_ ర ప్రాప్నో త్వతిళయ 

మసా కిమేలేన, స్యాదత్ర మానవిధినా వమ్మణేత్యతభదం సప 
మ్నాతమ్ 333. యనీక౯ా వమ జానాతీశ యవుసా 'ఇదదర్శనాతి ట్రీ 

కయాత్, న స్రాప్నోతి హొ తస్పీ౯ వమ. విధిలేష సఫలతామేతి. 
33౮ విధ్యాదివద్వతైవ చ దర్శాదివిభా హి తస్య నవా కార, 
అగ్నన్వా థధానాదిక మఖలమవి విధీయ తేంగజాతం పా. ౩౨౩౫. లేనా 
విధిప థానే వాన్వేపష్యనీ౯ విధీయతే మానం, ఇతి బచాల్యాదివిశి స్టే 
సతి శైవల్యా ళ్ మే కుతో వేసా. ౨౬౬ ఛాందోగ్యో గృహీకైకెన 
వ్య్యవసంవోరః కృత_స్హతో భాతి తద్యిషయ వవ తస్యాదరలత తత 
ఏతదు త్తరం పఠతి. 33౭. 

సూ. కృత భావాత్తు గృహిణోవసంహారః. ౪౮౮. 
అత్ర తు వి సప ణార్జోభవతి. తు రొబ్దో హా నూ త్ర మధ్య్నసః 

ఎ 
) _ (UU అగు” ఏతస్య కృత్స్న భావో విశిష్ట తే యేన భూరిక రాణి. 3 3౮. యజ్ఞాదిని 

వ వతి క ర్లవ్న్వతయోప హీ తం వతి క _ర్థవ్యత యో దర్శితాని తథా, ఇత రా క్రొ మక రాణ్వవీ 
తస్య య థాసంభ వం భవంలేవ. 3 3౯, కంచాహీంసేం ది యసంయ 
మనాదీన్యపి చ తస్య విద్యంతే, తస్థాదువసంవోరశ్య్భాందోగ్వా నో విరు 
ధ్యలే గృ హాణః, ౨36౦. 
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సూ. మానవదితరషామస్ఫువచేళాత్. ౪౯. 

మౌనం గార ర్వస్థ్వమితి క్రూ కు తనిర్ది ప్రై యథా క్ర మావేతా, ఏవం 

వనస్థగురుకుల వాసా శ శ్రలెషవ నో తా భవతః, కకం. తస్తాదివో శ్ర 

మూ*ణాం సన్వేహావవే సమానని కౌత్, తప_త్తిర త్ర తేషాం 

సముచ్చయనాథ వా విక ల్పన. ౨5౨.౩ రెషామి 

యద్ద షయోశ్ళు తం తచ్చ, భవత కల నృ ఇ దా వేక్ష మను స్టాతృ భేద 

సా పేతమ. ౩౪౮౨. 

ర్త 

RC 

(al (స ల్ ల్ ల ల (0 

అగ సూ, అనావిష్కూర్వన్నన్వయాత . ౫౦, 

ర్ూ ద్భావ్యణలత బృహ దార ణ్యా శ్రూయలె సా య ద్వాకృం, 

త తానుస్టాయతయా బాల్యం యచ్చ ప్రదర్శితం తత్కామ్. 3౩౮౮. 

బాలన్య భాొన ప్రతి వా కఏవా బొలన్య కర్త బాల్యం స్యాత్ , తద్ధి 

తలభ స్య వయెరావస్థారూపస్య బాల భవస్య. వర, వ్రచ్యాతొ. 

నుబ్బాతు మళ కృ త్వాడ్చాలక ర లల లం స్కా త్ 3 తేచ్బాలచరితేముపపద 

మూ త ర్రవుంహతమన్యదథ వా క్మె. 3౪. య ద్దంభ దర్ప రాపొ ఆ త్ర 

నాంతర' భావళుద్ధిరూపం స్యాతె, క ప్రతి సందెహా తె చ బాల్యమదం 

బాలచరితమతి యు _క్లమి, ౨5౭. యత్కావమబారవాదాళ్ నోవవద 

మూ త్రకృత్యమి త్యాది, లోక ప్రనీద్ధ మేత ద్భాల స్థం తద్దహ హణమివ భవే 

దుమ. ౨ర౮ నను కామచారల ద్య క్రియణ పతితో భ వేద 

సావితి చేత్ , నాసౌ దోపో విద్యాబ లేన సన్నా నీనః కదాచిదవి. 36౯. 
స చన ప్రమా ణ్యాత్పళుహిం సాదిషి, వవ హి దోషవరిహోరాత్ , ఏవం 

పస్తే బ్రూతే బాల్వం సై నె వహ బాలచరితమిత. 3౫౦. ఇహ బాల్య 

శ బ్బత। ఖల్వనిరుద్ధా స్థై ప్ర ప తయమానేవీ, తసి సంక్ లభ మానే గత్యంతే 

రసంభ వెప్ వచనేస్య మం. ఆపాత ప్ర తవత్న్నా స విధ్యంతరభంగకల్పనా 

నుచితా, యచ్చ ప్ర ప థానసవా కొరి న్యౌదం విధీయతే తద్ది. 5౫౨, 

సన్నాసినాం ప్ర ప 'ఫోనం వ వణా నృ త్న్వాదిపర మను స్టే భయం అంగ క్రియ 

మా జేసే కా సకఖేవి చ బశేష్టిె తెహామ్. 3౫౩. న శ్రోవణాదేర 
ఖా సస _సస్తాద్భాల్యమాంతరి 3 రవ, ఆశ్రీయలతే ప్ర వృరూ కాం ది దియ 

తాదెకమిహూ తదేవ బాల్యమితి. 3౫. బ్రహ చానావిష్కుర్నస్నేతి 

సూర్రే సూ త్రకృత్చ్రదర్శయతి, అధ్యయన థార్మిక త్వాదిభిరపరిఖ్యా 
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పయక౯ స్వమాత్థానమ. ౨౫౫. దంభాదిరహీతవవ హి యతిర్భ వెదితి 
య థాహ్యునా బాలః, నాల్యానమప్రరూ ఫెంద్రియ ఆవిష్క కుమా వా 
లేన్యత్ర, 5౫౬. వవమనా విడారనవీ భ వెడ్యదైనం తదాస్య వాకష్టనవైై 
ఉవవద్య తే వ్ర థానోపశార కాంగ వ్రదర్శనార్థత్వమ్, 3౫౭, కం 
9 అలో వా క వో oa 7 వ హా స్మర కార ర్యం చ న సంతం న చాప్యసంతేం యం నాత్ర, 

మవిన బవాంశ్ర్రు తేమ పి న సువ్ఫృ త్తం న చాపి దురష్భ_త్తమ, తతా. 

వేద న కళ్చనవిద్వా౯ స వవ ఇహ గాఢధర్యనూ శ్రీత్య, తదిదమవి జ్ఞా 
త వృతేమంధజ డాదివదసౌ చేదితి హి. 35౫౯. 

a 

సూ. ఐహికమ ప్రస్తుత ప తిబంధై తద్దర్శనాత్ . ఎం 

on ca గావ se WY mn లక . విద్యాసాధన మేతత్స ర [| వే వేత నూ త్ర మారభ్య్య, ఉచ్చావ శ 
మవ థారితేమ త్ర, పున స్రర్ఫలాలత్మ కా విద్యా. 5౬౦. గధ్యంల మై నా 
లి 5 a ఇ రో గా న్ గ గె 2 న పా జన్మని గధ్యత్యుముత్రే ణా సధ్యేత, వ్రతం చింత్య ఆ పా తతా 
త్వియోావ సా నిధ్యతీతి యుక్తం స్వాత్. ౩౬౧. శ్రవతాదివూర్వి కా 
యూ విద్యా తామిహా న కొద వీ పురుషః, సా జాయ తామము త్రై త్ప ళు 

అం వ న్ పి రజా త్ సంథాయ వ్రవర్తత కింతు. ర£౬ంలి. అస్పీన్నేవ పా జనని తానూ 
సంభాయ తు వవ్కైత, శ్రొవ ణాదెషు త త్బాధనయజ్ఞూదిప్యుపి చ 
నీదయు తస్యాః ౩౨౬౩. తసాచెపాక్రమేవ హా విద్యా జ"నేత్నత స్ట్య్దం 3 సె దారి జ సృెత్యత 1 బ్రూతే, అనల్ ప్రతిబంధే సాద్య ద్వా జస్మైహాకం న చెతరభథా. 5౬ రి. 
శ్రొవ ణాదిసాధనస్య సృతిబంథో యది భ వేద నేన ప్రనః, ప్రార బ్దక ర్య కాకా 
సంజాతవిపాశేన తత్ర న పా సా స్యాత్. ౩౬౫. యది కర్మణా న కేన 
ప్రతిబంధస్స్యాద్భవెనిహావై షా, భవతీహా దెళ కాలనిమిత్తొ పనిపాత 
వశతవతస్య. 3౬౬. ప్రారబ్దన్యోవస్థితవిపాక్రతా కర ౪ో న చాన్యస్తాత్ , . రథ థి డా గా ఎకస్య కర్మణః కిల విపాచకాని హి భవంతి యాన్య త్ర, 3౬౭. తాన్వ్వె 
వాన్యస్యావి హీ విపాచకానీత నాయమేకాంత్క యస్తాద్విపద్ధఫ ల 
దాన్యువి బానే కాని తాని క రాణ. 3౬౮. థా స్త్రమవి కర ౭కొస్య మాం 
ఫలమిద మేవెతి తు వ్రదర్శయతి, న పా దేశం కాలం వా నిమి త్త నైద 
మవి తస్య క్నీర్ష్వయతి. ౩౬౯. నాధసవిర్యవి ళా డే వావిర్భనతి కస్ట శు 
చృకీక తత్ప్రతిబంథాత్కస్య చిదలింద్రియా సా హి కంఠతా భవతి. 
3౭౦. నను విద్యాయామస్యామవి కే చేణా భీసంధిరివూ న భవేత్, ఇవా 
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వా ప్యము త వా మే విద్యా స్యాదితి కథం తదితి చేన్న. ౩౭౧. అభి 

సంధిరియమకంచిత్క రా ష్ తస్యా నిరంకుళ లేన, శ్రావణాదిసాధ 

నై రివా నిద్యా రయయం జనీష్యష మాకా స్యాత్ . 5౭.౨. సొ విదా 

పునర త్ర వ్రతిబంధ తమీయమ వే వేమ్య జాయేత, శక్రృవణాయావితి 

శ్రుతిరవి రర త్వమాత్తన నో బ్రాతె. 3౭3 మ్యునిరేషవామబేవః 

తిబుబు ఫె బహభావమిహ గ Ey తతి క క థయంతి శృతయ సస్తాజ్ఞ ప్ర బ్ర 
న్థాంతరియసాధనతః 3౭౮. జన్హాంతి రవి విద్యోత్చత్సి రియం భవతి 

మాణెన, నహ నర్భస్థన్యైహికమని వి ధ్యానాభనం భవే 

త్కీ_ంచిత్. ౩౭౫ భ గవద్దితాద్యాసు స్మ స ్రతొషు యథో క్ర కం చవంచితం 

బహు, తిర్రుసర్టియోగ సంసద్ధిమితి సఖల్వర్థు నేన ప పృష్ట్రన్సన . 3౭౬. 

భగవాకా స వాసుదేవో న హి కలా ప్టకాకృదితీదమార భ్య, తేనైవ 

పుణ్యలోక ప్రా పొ వృమతస్పత్కు. లప్రసూతం చ. 3౭2౭, ఆఫిఛణాయ తత్ర 

తమితి ప్ర శ్రిమ్మానేకజెక్ల సంనద్ధక, యాతి తతోసా వరనమూం గక 

విత్యు కార్థ మేవ దర్శిత వాన్, ౩౭౮, త స్తాద్విద సా యెయం సా చేవో 

ముత్ర వావీ జాయేత నేయం హొ జాయమానా వృతిబంధ తీయ 

మవేత్యు జాయేత. 3౭౯. 

సూ. ఏవం ము శ్థీఫలానియమ_స్ట స్పదవస్ఞావ 

ధృతి _స్తదవస్థావధృళ తక, ౫౨, 

వహ చ యథా పీ ముముటో ర్వి ద్వా సాధనకృ తానలంబస్య, 

సాధనవీర్వవి* శ టూద్యిద్యారూ వె ఫలెహ వూర 35౮౮6. ఐహిక 

పార లికి ఫలఖ" వకృతః కిల భ వెన్న కహోయం ఏవం ము కఫ 'లేవ్యుత్క 

ర నికర వ యు క్ష ఇహ కశ్చిత్. ౩౮౧. న విపిషపృతినియమో యస్తా షమ యు, 
చెకా హీ ము _క్యవన్టేయం, అన వార్యల్ కిలేయం వేదా ౦ తమేవ మేవ 

సర్వుషం. 3౮౨. పశోత్రి కా యతస్సా బ ట్ర హైవ పొ భవతి ము క 

వస్థియం, న బ్రవాణో వహ క్ట నే కాశారలర్షం . తస్య చైకలింగ తాత . 

3౮3. అస్థూలమనణ( ప హస్షమితి తజైప్పైష సత నెత్యాళ్ళా, నాన్వు 
ల్సేశ్ స్థితి నాన్యచ్చృణొతి నాన్యదిఆ వైవమవ గాపి. ౨౮౮. బై పా 

వేదమిలతి శ్రుతిరిదగ్ం సర్వమితి మైవమన్నావి, వన మవానజతత్రా౭ 

జరోఒమరోఓమృతఇళి శ్రుతిళ్చాన్యా 3౮౫. యత్ర, త్వన్యే క్యేశాః 



క్ర యు గరగ గగన షం గజ | ళు గావ 
సథ | తస్య వ స శవత్వం, కిం చ య దెతద్విది ప్రీసాధనమ తో 

ప్ 3౮౬. ఆనంజయే స్వ శేషం కమవీ చ విద్యాత్మ శే 
న సద్యాఫలముక్తా ము_క్రఫలం ఖల్వసాధ్యమిహ 

ఏసాతి. 3౮౭. యద్న హానిత్ననీదం తచేవ విచె గ కసమథధిగమ్య మితి బీ జం లె @ _ = ఫ్రీ నీ 0 అసకృత్స్యపంచితం న హూ పరెవి ద్వా యాం వీ ఇవ వహ కల్పిత, ౨౮౮. 
నాస్టాదుత్కర నిక ర్హాత్తకో నిక్పుప్చై లొ సఖులు సా ఐద్వా, యా వరము 
తపా న్యాత్బా విద్యా భవతి సా చ ము. _క్రిఫలా. 3౮౯. తస్యాం 
ఖలు వీద్యాయాం చీరాచిరొత్స త్తిలతమణోతశళయః, భవతు తథాపి 

వో 

నముకావతశ య వవంవిథధో హీ కళ్ళ పి ర౯౦. విద్యా ఖఇదాఫావాన్న చ 
వా క్ విద్వాప లమవీహ ఖన్నం సార్టితి ) కర ఫలె ఖలు 'భదస్సా ఫ్ట్చెవ హొ 

కర ణామనెః తాత . ౨౯౧ గు త థా ము క్రఫలాయాం ఐదాక్టయా 

ళ్ ఒవ్ జే వే 2 wi _ ఆ టా ని, =! వ a జో భదత భేటి. ౩౯౦ తత్ర య థాన్వంఫల భది ఒన్ స్యాత్క-ర్య కామి 
వాయం హీ, ఉపడిశత శృతి లేవం యథా యధథోపాసత త్వా వేతి, 
3౯౩. అహా నిర్లుణవి ద్యాయాం గుణవిరవోన్నా నీ కల్చెదపీ భెద్య న 
పా గతిరధికా నీఈ స అరవ్వర్టం యభథో_క్రమువదికతి. 3౯. తద నం. —H © టి నీ 

జయ 
— వళ్బావధ్భ అరిత వదన నూత త. యూ యమభాంన, అభణాయ రి న ఫాణిల్రక-ఆ వదస్యు నూొత్రత్రి జ్ రథ్యాయప ప 0 . — 0 

వ _ mE Or: సూ త్రార్థ్* యళ భాహ్య ౩ రీ క్యు ఆర్యానృరృరమలై ః వ, కాశిత్రోో 
భవతు సొఒయమనవద్యః. ౩౯౭, భా బ్యూర్ధరత్న మాలా వై యానిక 
సూ త్ర జాలసం గ థితా, భగవతి కుణాసీంథా నమర్పితా జయతు 
జగత నిరవద్యా, 5౯౮, (ళ్ ంక రాచార్య గురుచరణార్పణమ స్తు. 

ఇతి కృ తీయాధ్యాయః. 

అథ చతుర్థాధ్యాయః. 

పూర్వన్మిన్న ఛ్యా యే సాధన మఖిలం నిరూప్య తస్య ఫలం, ఏత 
సృన్న ధ్యాయే నిరూవ్య తో తేన పాతుఫలభావః. ౧. అభథ్యాయ 



యోస్ట్య్రయోరవి సంగతి త్య చ ఫలవనంగేన, ఉత్కాకింతికర్చి దె ల yy IE 
రానికమూర్తళ్చ విచార్నలే తశ చేపా. ౨. శుత్యుపపస్ట్రం సాధనమవి న్ లే న్ ‘ 
_ ల బగ 1 మా 6 న రరర మిస 33 సన్నా ౪ సాడిచింతితం వూర(ం, అర్థావత్త్య భి నాక వృత్త్వాదికమ 

చింత్య తెధ్యాయే. 3. 
భవనాన్ని 

సూ, అవృల్తరస సకృదుపేళా శాం. చె, 

ప్రాయేణ సాధనా శ్రృయనిచారవవ ప్రనర్తితః పూరం, ఆనీ కా 
పునర థ్యాయు ఫలాశ శృయసహ్నోయనూగమివు నతి పీ. ౮. అస్వచ్చ చింత 

యుపి యచ్చాత్ర, నా వృసంగ తః పా పొాష్టం వ. 

నా / గ వవ: శి తవా శ్రయవిార | కీషం  తమేతమునుసకతి. > దృష్ట ఫై త్న వ్ల 

మంతవ్వ వ్రతీపా వేదవా క్యాన్, ఏనం తమేవ ధీరో నిజ్ఞ్హాయి త్వాది 

కాని వాక్యాని. ౬. భూయాంసీ శూయంతే తే తావత్ రత్య యం మా 

సస్టహః; శ్ తవచనై చేతైః! క్ం నక్పచాళ తపః త్య యా త్ర క ర్హవళః. ౭ 

పవక తేథవా సా జా న్భతై న హీ కినుత క రవణ త oy ) చం (| ——0 2) 

సకృదెవాసౌా క_రృవ్యనతద మేవ రము _కతవమము. ౮. సఫ్బద వీ క్ష 
అగ అర ఆర చ ren న లు ద శాస్త్రం సఫలాగ్లం స్యాద్య థా పయాజాదె ; శం తివచనేషా వృ అ్తః 

కషచిదవి న క్ఫూయ తే యత _స్తసాత్. ౯. తస్యాం 

గ్ 

( 

వినం సత్యం తథాపి యావనచ్చబ్దమిహాన రృ యుత్సకృచ్చ్య 

౧ మననం సక్ళ చేవ నిది స సన మేవం నచాగిరి 

సకృదువదేశ వెదోపానీలెళ్యాదికే హి నావృ త్తిః ౧౨. వనం పే 
బూచే హ్యివృ త్రై ద్రిరవశ గ్టిమ త త్ర కార్యతి, దర్శనసాధనవిప యో౭సళ్ళదు 

వదేశ్ క్ర దృశ్య ల “యన్మోక్. ౧౨. (శొతవ్యో మంతవ్య_సృథా 

నిదిధ్యాపేతవ్య ఇ్రిక్యేనం, సోన్యెష్టవ్య ప్రతి శంతిర పాన శ్తీం భా 

సూవయత్య లై, ౧౮. నన్విహ యావచ్చబ్దం ప్రత్యయమావ్వార్తయేది 
తీపళో రకం, మైనం దన్శనవర్వవసానాని శ్రానణమననవూ ర్యాణి, ౧౫. 
స్యుస్పాధనాని దృష్టా ర్థని భవంతి హి వరం తదావృ తానై, తేండుల 

నిప్ప త్హ్వవసానాన్యవఘాతాదిసాథనాని యథా ౧౬ అవి చోపానన 
మువీ యద్యచ్చ నిది ధ్యాసనం తచేతదపి, నియతావృ త్తీగుకైవ (క్రియా 

a 



1480 భాప్యార్థరత్నమాలాయాం 

భవేనాననీ హీ యాంతస్థ్పా. ౧౭. లోకే హీ గురుముపా స్తే రాజా 
నముపా స్తవవమాడా హి స "ప్యూవనుచ్య తే యో గుర్యాదీ౯ 
తత్పరోనువ నేత. ౧౮. ప్రోషితనా థా థార్టాయతి వతీమి త్య్వాదా నిరంత 
రస్తరణా యా సోత్మ_ంశా హి పతిం వృ ల్వెవం సాధిధీయలతే లోగో. 
౧౯. దృష్ట్రళ్చ విద్యు పొస్తోగరవ్యుతి నే కేణ చ సయోగో పా, వేదాంతే 
ష్యిహ విదినోవ క, మో్యపా_స్హినోవసంహరతి. ౨౦.య_స్తబ్యెదేత్యాచా 
విదినై వోవక్ర మోయముపలబ్ధ్క యాం దేవతాముపాస్పలితి హా్య్యూప 
సంహృతిరుపా స్టీనా దృష్టః, ౨౧ ఏతచ్చ హంస వాక్యం య_స్తద్యే దేశ 
దర్శితం తత్ర, య ద్వేద స ఖలురై కో రై క్వాదనో కం వియళ్చత చద. 
9౨9. త త్చా )ణతత్నవిద్యాఫ లే పె సర్యమవి చాంత "దేవ స్వాత్ , ఏవం 
మయా సైకో పహా్యూత్కృష్ట్ర తగన కథిత బ్రతి వచనమ్. ౨౩. హంసం 
వతి హంసాంతరవచనం జానశ్రుతి స్త దాకర్ణ్య, గత్వా రైక్యం రాజూ 
పోవాచాను మఇతీదమిహ వాకష్టమ్, ౨౮. వతాం పా ఎ కగ్షవిదితాం 
పాూాభగవో మేనుశాధి హీ త్యేవం, ఏవమువ, క మో పా_స్టినా హీ విది 
నోపసంహృతం తత్ర. ౨ (శుత్యంత రే మనోబ ప్లాత్వాదా వున 
రిహోవససంహారక ఏవం వేదేతి తథోవానీలేతి పార్ళవక, మో దృష్టః 
౨౬ సగుణస్య నిర్దణన్య చ సామాత్మా_శే ఛ పెదివోవృ త్తీకి సీద్ధా 
నల దృష్టాన్ధా చ తథా శ్రవణమనన యూ 'రేవమ్, ౨౭. సకృదుప 
దేశహ్యవి చేదావృ త్తినేయమనకృదువదేనే, ఇహ చన స్ ్వేత్క 
సా తపాదావ త్రిర త్ర యువ, ౨౮ జగ 

క లాం ర లి జే 

సూ. లింగాచ్చ. ౨, 

పంగ మహి దర్శయతి తామావృ త్తం తదిదమ త్ర విజ్ఞానం, ఉద్దథ 
విషయకం వ, స్తుత్యాదితో్య్వోయ మేవ ఉద్దీథః ౨౯. ఇత్వేత దేకపుక్ర 
త్యాతకదో సేణ ఖల్వహో వోద్య్య, రల్మింన్త సంవ ర్యావర్హయేతి కౌపీత 
కీస్స (పు త్రైమిదమ్. 30, నిదధద్బహాుుపు త్ర తా్యాయ చ రశ్మి బహుత్వ 
విషయవిజ్ఞానం, న్స వచేవావృ తిం సర్వేషు వ్రత్యయేషు దర్శయతి, 
3౧ తత్చామూానా తృ్రత్యయ సామా న్వె నీధ్యతియమావృ త్తిః, ననా 
వృ త్తి స్పాధ్వప లే సవ ద్ర్రత్య యేషు యుకా స్యాత్. ఏ3. త త్చాధ్యం 
పా ఫలం కిల తక్రేన స్యాన్న చేహ సంభవతి, యన్ని తము _క్షరూవం 



a చతున్ధాథ్యాయే పృథమపాదః. 1481 

బ్రహావరం తత్సమర్చయ ల్వెప క 3౩3._య సస్వయమాత్మి పతయ ఉహ 

త్తు కమర" హిం నేయనూవ వృ ర్త ది చ సకృచ్చ వ ణన బి ద్ర వాత త 

ప్రతీతికహ న స్యాత్. ౩౪. క యుమాణాయ వీష్యాదృతో దుర్యార 
ఏవ దోపోయం, నను కేవలం హా వాక్యం సాషూత్కానలే న సాధకం 

కింతు. 3౫. తదిదం హొ యుక్ష్యపె మయం ద్ర వ్లోత్త క్వావరోతు జనకం 

స్యాత్ , బ్రతి చే త్తర్లా క్వావృత్వ్యానర్గక్య్ణం కిం చ సావి యు _క్లిరిహు. 3౬. 

సక్స దేవ ఫా ప్రయుక్షా స్వమస్థమను భ" వయితువములం భవతి, ల 

యుక్తా వా శ్వేశ జ్ఞ జ్ఞానం సామాన్య వినయ'మేవ స్యాత్ . 3౭.న విశే 
విషయకం తద్వఖా స్తీ హృది మే మహచ్చ ళూలమిత్తి చాశ్యాచ్చ 

గా త్ర కంవనలీింగాదవీ కాలమా త శ్రీనద్భానమ్. 3౮, ప వృతివద్య లె 

క లాన్యో న విశేషం కమవి చానుభ వతి యథ్రాకాూలే న రద్వశేషాను 

ఛవోఒవిద్యానివర్హ రకో భవతి. 5౯. ఆవృత్తి రిరేతదన్థా స్యాదితి చేదేన 

మపి చ దోవస్నా స్ ౩ తావన్నాలె క్రి, క యమాణేవి జ్హానోదయో 

యతోన భవేత్. ౪౦. యోఒసా సళ్ళిత్ససీయుక్రాభ్యా మే తాభ్యాం హి 

శాస్త్రయు _క్రీభ కం, నై వావగమ్య తేసే శతకృతో (ఒవ్ వృ్యయుజ్య 

మానాఖ్యామ్, రణ న హీ కొక్ళ తేవగంతుం తస్థాద్యద్య త్ర శాస్త్ర 

యు_క్తిభ్యాం, వృతిపాద్య తే నిశేపో యది వా సామాన్యముభయ 

థావపి పునః, ౮౨, వలే నకు యు డే సఫలం కురుతో న కీంచిదా 

వృతా; వతే పా శా స్త యు_ క్ల క సకృత్పయు_ే కే హీ కస్వచిత్పుంసః, 

ర3. నోశ్వాదయతోనుఫవం కదావిచేశి తున శక తే వక్తుం, యేన 

చిత పజాః వ తిపతారో భవంతి లో కేసి న్ .ర౮ర.అవి బూనేకాంఠ Cerne 
యులే సామాస్యవిశేషవతి పదాశ్టే హొ, “అవథానేనై శ కేనై క్రమంకో 

నుస్యేన చాన్యమంళ మపి. ర౫. అన భారయతి హీ లోకే య శ్రైవ 

29 

ww 

Ww 0 జ హా = ve A లా త త్రాభ్వాసస్పఫలస్పా వ్. గనం నిర్వి శేష 

చినాత. రోజ. హణ్యను భూత్యుద యే తన్తాదావృ త్రిరనుచిలే వాత, 
= [క 

వతి చేదావృత్శ్యా న గ్యం తం ప్రతి భవెద్య ఈద్భశక్నా వ. ర౭, 

సకృదు_క్ట మేవ డ (మసితి బ్రమ్మానుభవితుమువా శక్తి యస్తున 

థక్షోతి పున_స్తం ప్ర పతి యు కేవ సాయమూాన్భ త్త తక. రం. తత్ర 

చ్య్బాందో గస తత్త తమనే నతి స్వత కేతుముపదిక్యో, స పా భూయనవవూ 
156 
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చం 
ష్ కృత్య స్త త్త (మనీ త్యేవం హః శత 

సకృదు_క్షం త త్త(మనీతి న కరో తి తదను 

నైవ శ్ త్ష్యుతి తదేవ చావ _ర్వమ *నమవి 

వాక్యమ్. గం. పతి చెన్నాసా దోషో దృ స్ట నహ్యానుపపన్న మిహ 
కించిత్, దృళ్యాతవీవ న్ కృచ్చు/తవా కాన్న ౦దప్ర, తీతమర్థం హం, సగ, 

ఆన రయం స్తమేన హీ సమ్వ వక్సరితిపద్య మానర్థవా లోశే క్కి అవీ చ 

భగ వానితి వరి వ్ దక ఏవ పునః. ర౯. ఉద్దాలకో కా తత్త 

నవ 
రా లో 
ఇ గక వి చరాం ని రాష 

న 6. 

యచేత శ్చ శ్ర సమంత త చేత త్తమ పస్ఫ ౫౩ బహ తత్పదాగ్థి భొవం 
ట్రూత్ క్ల "తక్స్జేన చప వ్రకృృతం, “సద్బి పాయేతృజగతః కారణమని 

ధీయతే హి తచ్చ పునః ౫౮. సత్యం జ్ఞానమనంతం చి “ప్పాత్వాది 
శతి ప్రసిద్ధం హీ, త త్రాజాదిపదైర్థ నాదివి కారా నిన రితి ఏవమ్.౫?౫. 
అసూలాదివదె రి నౌల్యా దా అపి నివ ర్హితొ ఏవం, విజ్ఞానాదివ దెరవీ 

ఎదెతేన్యాద్యాత్త కత్యమన్యో క్ష కమ్. ౫౬, వార్టివ్భ _త్తసర్యసంసారథర 
కోను భర వ యో౭యముసనో=యం హీ తత్స దార్థా' వెడదాం తాభీ 
జసు ప సిద్దో ఫ్ హా, ౫౭. ఏవం త్వమస్థ ఏమ శ్లో శోతుర్లేహ క, వ, దేశమారభ్య, 
సృతెరి_క్ట కాం చ చేత నయావతీయో చాపసాంతో భవతి. ౫౮. ప్రతి 
బహావేకా దా యె షామజ్ఞాననంళ యా దై క. కేపాం త త్త 

మనీత్రి (న వం జనయితుం సకృన్న శ్థష్టో ఇతి. సోడా, యేన పదార 

J 

Pe 

య 
కానాయ్తం వా క్యార్ధగోచరం జ్ఞ జానం, లేన వదార్థవి 'సకామైవ చ 
తాకా ప తనివ మ ల ప్ర త్య్వవళ్య మేష్ట స్ట్రవ్వః. ౬౦. సోయం పా కాస్త శు క్యళ్యాసొ 

నుద్యుపి నిరంశ వవాత్తా, సత్వం తథావి తస్తి౯ జేయ హీంద్రియవిషయ 
వపెదనారూవమ్ ౬౧. ఆథ్యారొ విత మేతద్చహ్యంశత్యం మా తత్ర 
ెశేన, అవథా నేనై కాంశం తథాపనేణావరం తపోహాతి హీ జవ, 
ఇతి తు క్రృమవత్వేషా ప్ర పృతివత్తిః పరమసాధనం హ్యస్వాః, స్యాదా 
వ్రతవ లేర త్యావృ త్తి అ క్రత్ర సఫలైన. ౬౩3. యొషూం న. 

న న ప్రతిబంధ్ ఒస్తి సంకయ్జ్ఞానై త శక్నువంతి సకృదు క్ష కమవి చ 

— “మొతమనుభవితుమ్. ర స్వా దే వానర్థక్యం తాన్బతి త్ర 

ఎముపదిష్టూ, సకృదుత్పన్నాత్మ వ, వతివ _రిరవిద్యాం నివ రే 

డి సను యది కస్య చి చేవర వతివతిసరి యు మిద 
( లో జ 0 తా 
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వము ం వవ రివ ( క దా జ నలి. క ఖిలం, దృష్టా దుఃఖ త్వాది ప తివ త్తీర్చలవలి హి సర్వస్య. ౬౬. ప్రతి 

వద్యెత కథం వా దుఃఖ తాగ దెర భావమితి చేన్న, దుఃఖ త్యాద్యఖి 

మానో యో౭ సా దేవాభిమానవన్ని థ్యా. ౬౭. వ్ర త్యతే మేవ తదిదం 

దేహా శేనావీ పడ్వమానె పా,అహ మేవ పీడితోఒన్నీ ల్యేవం మిథ్యా భ 

$$ m4 అం లప్ ఇగ జ నం వ బో నళ చ ae ఇవా దృష్టః. ౬౮. బౌ లన DE పుర్టనం సంల వరా 

గొ ర,సంతపో=౬న ఇహ మేపత౦ ధా మయమహయ మః తృష్రుసంతపైాఒన్య్యహ మె త్యధ్యా పోఒబయ మిహయ థాద్బష్ట 

౬౯, స్వాత్మని దుఃఖ ఆస్వద్వ భి మానో విథాష్టప్యతతొరవ తథా బహారు 
పో “3 6 9 0 సాం 5 వర ఆ వలభ్యతవత త న్యా్యద్ధుః తాడినై వాంతః. ౭౦. దూఃఖతాషదే ్రస్యాదను 

వృ త్రీర్టృళ్వులి న సౌషుక్సే చైతన్యస్య సుషుష్తావవ్యనువృత్తిం 
సమామనంతిహూ, ౭౧ బృహ డొరణ్యక వాక్య పళ నై తన్న పళ సతి 

త్య్వాదొ తనాచ్చ సక లదుఃఖవివరిత చె తన్వరూవవ వాహము. ౭3 
! ర న జ = లు ns eC 

యమాత్తానుభ నో భ పన్న చాత్తానమెవమను భవతః, అవశమ్యత హీ 
వీ 

నై 9 న గ స్త నె EE ద్ర స t క్త శై కమువి చ కృత్వమితియం శ్రుతః వృదనగ్శ్మయాతి. ౭3. కీం 

త్వాద్యా సా విదువః క రవ్వ విరవామువదిశి తీ యసాళత రతరితి స 

౨2 కృ ప్ర ఖై స్వ య . | యస్య తత్త సుఖి ధు వం 

జా యుత యుడితి తం సతి పహ్క ఉకానుభ వాయానృ త్ర్వభ్యువగమ 

కో వష ౯ 3 C My Ex వ ఎవ భవతి సఫలా ఒత్రై ౭౨౫, వాక్యార్థ త్పచ్యాః Ss చ నై బావృత్స్ 

యెదేనం, నైన ద్వహంత కన్యాం వాంఘాల మున కవలం 

క. ౭౬ యః పునర త, నియ కర్తారం మన్య త స్వమాత్మొనం, 

స బహవ తగయవివరితవ ఈ వని. యతః, 2. వై బి హ్మవృత్యోయ వరితేప్ర పీరా భవన్ని యతః 22 

వా క్యార్థమతత్స్పతిభ"నాన్మతిమాంద్యత్ జివో సెత్తు, త వ్యైతెన్మిన్న 

ఇవ నునసో భవిత నీరీకానః, ౭౮. అవృత్యాదా వా-పోయు 
Q__ (ణి అణాల 

తమిమం పృవ_రయే త్తస్తాత్ , ఆవృ ల్సిర్వు కవ హీ పరవిషయే 
ట్ చాడ —0 వాను లై 

యువీ తదుపాయీ. ౭౯. 

© ర్ 

bo 

ol 
(అ G 

చై 
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తె 
Cr Cr 

ర్ 
న, 

యై ఆ య 
— 

సూ. ఆతెతి తూవగచంతి గాహయం 
జర్ర చ CC 

లొ వ ౮ కసే క కై షో ళన. క య్ we యళ్నా నో వి ఫవణపహ పగమాకా నిరూపితస్పహూ కీర, అహా 
వా నే \<-——2 

మి తవ గాహ్యః కీం వా గావో మదన్శ్యవ వెల్. ఆం నంపగ్ 
నీ Uy ఫి టో సీ లీ wr 

విచార్న తే నన్వత్ర, కథం సంళ యోఒయమవతవత, అయిమాళ్తా 

తివాశె ఇ ర క్ట మేత యోరితి హీ, ౮౧. నిన్రిత మేవ 
లైలా ¢ a) 
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పూరం శబ్లాదవేతినూ త్ర ప్రతి -చేన్న,ముఖ్యోఒ-యమాత్మళ బై భవి 

క్ల “ప్రత్యగాక పర తాయామ్. చు ఉప ్యూర భు య. 

స నే క గ 
Br 

Peas ae శ్ర తేరి a వరం 

యుక్తా అతఇహ శంకా యుకా తత్ర, చ యు_క్షన్పవఏవ వతు. స్పాప్టల 

౮౦. మత్స్వ్యామాతి ల్ ఫో సరనూత్ల? నాహామితి యత శ్వాసే 

అవ వహతే పాప్తా భవతి హీ విపరతగుణొ యతళ్ళ్చ తాంరః తాకి యది 

చేళసృంసార నిరీశ తా తత్ర భ వతి దురాషరా, శాస్త్రానర్థ కమం 

స్యాత్సంసార్యెన యది చ పరమాత్తా. ౮౬. తర్ష్హధికారివి వితలోషాద 

నర్ధకం ర్ం స్త స్రముఖ య ఖై వ ధ్ స్వాత్, తన్యాదిహ భదస్య్టి వృత మ గ్ర 

క ప్రోమాణనిద్గ క్వాల్. Je. ప్రతమావషివ నిస్తూదెనాం తాలు "త్ర ‘ 

ఫౌవనేయం స్యాత్, సంసారిణః పరాత్తా కదాచిదవి సహ భవతీ 
కాం ర ॥ మ్ "ఫొ వ్+ హ్ 0 ముఖ్యాత. ౮౮ వనం ప్రాప్తే ట్రాలీ, ననన వం 

కతి, యస్తాడి హూ జాపాలాః పరమాత్మేప సృకరణే తమా శానమ్. ౮౯ 

తం బా అహమన్షీ త్రి వ్యుపగచ్న ంత్వేనమోాత్త, అత్ర న్ "పన, అన్యే త a వే 

నా 5 షః న 
చాహాం బ్రవ్లోస్తీత్యాదిన పఠంత్య త తే, ౯౦. వ త్యాత్మేత్ మగ ము 

దృళ్వంలె 7 గాహయంత చా ప్యెనం ఆత త తేనైవ వరాత్మొనం "వెదొాంత 

వాక్యజాలాన్. ౯౧ వపషత ఆత్మ సర్వాంతరఇ ఆ్యాదని నవమన “నని, 

ఏపతఆల్మాంత ర్యామృమృత ఇతి తభేదమవి నస త్రెతి, ౯౦, త Ey 

మనిత్యాదీని చ వాక్యాని గ్రాసాయంతి బాత ర్య తయా, వృతీవూూా న్యూ 
/ 

యేునేదం వ వ్రలీకదర్శనమితీహ యచో క్త కమ్ = తచ్చ న వాక్య 

స్వస్య చ వ వైదాప్వాళ్ష'ణతొెప్రసం గాచ్చ, యత్ర వ్రఎకద్భష్ట్రన్న 

శ దెవ హా తత్ర వచన మెతత్చా సత్. ణా. తచ్చ మనో బవ వాడితో 

బ్ర చ్లాత్యాదిద్భశ్య తే వాక క్షం, త్యం వా అహమన్నితి స్వమన్యవా 

బుతీహ దృశ్యతే మై చెతత్ . ౯౫. తప్తాదిహ ప్రతేక శ్ తవ వైరూపాన్టద ౫ సక 

ఏవ స్యాత్, కిం చేహ ఛేదదృష్ట్యవచా దవరోశ్ళు గి తేయ వవ దృ వ్రంట 

౯౬. అథ యోన్యామిం జ్యే పా హ్యనో ప సావన్వ ౩ త తై "వేయం, 

న్బుతి  సస్పమృత్యుమాప ౨ తా ద్యా భేద మవవదం ల్యే తాః, ౯ాడె, 

నాన్యోన్యాత్మే తం స్యాడ్విరుద్ధ గుణ యోారి తీవా యచ్చో_క్టం, నాసా 

2G 
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దోషో మ థ్యాజ్ఞాననిమి త్ర విరుదగుణ లేయమ్ ౯౮. యచ్చో _క్రపిరాళ్ ( 
య 

రాభావస్సా వ్పెదితి దూవణం న చైతేత్స్యాత్ , శాస్త పామాా ణా్వ్నాదవ్వ 

నభ్యుపగమాచ్చ నేహ తద్భవతి. ౯౯. | 

శ్వ క్ల సరాత్మనః కంత్రు, సంసారిణో హి | న 

యిషితం ప వ్వం సరి శశ చావహా 9 తవ ఫ్రీ 
౧౦౧. సీ ధే రం న్న తు 

ద్ 
3 

స్యాత్క. ఫమిహ్యోప్త ప బోధ ఐతి, , యచ్యేవం వ్రృతబుద్ధస్త్వని 
సృబోధస్పా త్ ౧౦౮. యదవపి. హ్యావిదషియా  ఖల్య్వాత్యనవతన్వ 
సప్వేతీయళ్యాక్, అనై వైాతానువవ త్రి శ్ర్ర్దోష ఇతీహ పృజల్చితం ెశ్చిత్ . 
౧౦౯. తేదవి చ నిన సానిర్యవనిచా లేన పరిహృతం భవా, తేస్తా 

త్చరమాత్మన్యాలై త్వెవ మనోదధీత నేతరథా, ౧౧౦. వ్రత్యమాద్యైర్య 
ద్యపి విరోధపరిహార ఇహ కృతో 'యోఒసా అవిగో ఛాఖ్యాయే స స హీ 
యు స్పా బ్రన్నేహ యుజ్య ఈ తావి. ౧౧౧. ఆ ర్రైక్యవరశ్రు త్యవిరో 

థావధ్భృతిర్సతస్బ్పమాధా పి వా, స్వాల వలాంతరంగం తసా నా త్తత్సంగత్ 

Gh ర 

Bl, 

ర్భవెద త్ర. ౧౧౫౨. 

సూ న వృతీకేన పాస ఈ _ 

బళ ( నా నా 5 ఆయ వహ చ మనొ ఇ, సాత్యాకశ్ బ్రతి చైవమాదీని, 

ఆదిత్యో బ్ర హేతి మ్ చి వాల శచెవమాదిని, ౧౧౩. అ థ్యాత్మం 
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త్వధిదైనం  ప్రతీకవిషయాణ్యుపాసనానీహ్క శ్రూయంతే త త్రాయం 
ల ఏ లక వో = “1 xo ర జల అర దో సం దెహన్నా వదుపాసన నేవే, షు. ౧౧౦౪. క_ర్భవష్టః కిమివోత్త గ, హో న 

వ ౮ ప్ో FF స చ [2 అ ౯ ma వేతిహూ భవత యుకొ=యం, తషాంత గ వావవ బవహవావరం శంతి 

క నవేరు ౧౧ యేన వ సిద పున. కంద వను ఫాతయి బావన, ౧౧౫. న వనిదమెవ హొ కించ మనువ వాయు; చాలత్మాఫ రొద సా వభ 

ఏవం పొప్పే బూలే వతీకవే్తేన చాత మతిరితి కి నత ౧౧౬. ఎవం వావ పస్రూల క్ర కవ ర్రన తభృమతరితి పూ, స్త త్వ 

ఊపాసకో న చేమాని, ౧౧౭. బవావి కార 
లా క్ ౮ లాటీ 

తేన బ హూత్వ్వదాతే తత యచ్చో కం, తదిపమయు క్షం యసాత్చళతి 
టి ఊడి ఆనీ ౦ టీ 

విలయ వస వ్ర్హా భవతి. ౧౧ ఏద్న"వాణా స “వళళ మవ కవిలయ ప్రసంగ ర్త గ థి ౮, యు సం బూ రో స్వరూ_ఐకస్టమువా 

వి కారస్వ న ఖలు తదు క్షం, యది తబ్బాణినైకి ఫ్రం పులక బా థాదా 

పా సీవిధిభాధః. ౧౧౯. స్నా చేవంచే తస్వ చ కుతః వ తికతంమూత 
ఆం లి ౨ లి క ఏ బాజీ 

మళతిరవి వా కర్తృ తా బరని రాకర ణేన' పాసనావిధిర్భవతి, ౧.౨౦. 

: న బహణఆతేత ౦ దరి హూ ఫో ఆ కిల చాథ తద్భాఛెన బహాణఅత్మే శతం హా సూరషత, అత్ర కిల బాఖభ 
డాం కచజానము ణా; ణ దెన్ ప Mh హాకష్టళ్షైన లంబ్య. ౧౨౧. వతేసు చ సతి కహ 

హంగ హోపొా స్తికల్పనానుచిక్యా యసాదుపానకోయం నమః వతి 
yy me లీ WW 

వ్ వుల, ౧౨ క్ వనరనం నీవ స్త లప రు గ్య కన్న తత చాతవు ౨ నహి రుచకన్వ సీక్ చరిత బేతద జహా 

వతా కవావి స్యాత్, తస్తాదెిహ వృతీ వేష్వూత్మ మతిం నస కదా చిదపి 

ఇస ఆస రా లు సూ. బ్రహదృష్టిరుత్కర్హాత్. ౫. 

ల మ్వేవోదాహర జేవ్వయమపరస్సంళ యో ఛవ త్యెవం, బృవా 
బ్యధ్యనత వ్యా! 5మివోది ఆ = దెద్భస్ట్రయః కం నా. ౧౨౯. ఆది త్వాది 

దై బాత్యా ఫలే ప్రి చె = ౧౨౫. సామానా గాక రణం 

వ్యోదిత్య బ్రహ్మకొబ్ఞయో _స్తత్ర, తేదిదం సామానాధిక రణ్యం నై వాంజనం 
భ వెదనయోః. ౧౨౬. బ్రహ త్యాదిపదానామర్థాంతరపర త్య వివా 
యస్తాత్ , గరళ్వంతి న సామానాధికరణ్యం క దాచిదవి భవతి. ౧౨౭. 
బైస్యాదిత్యాదిషు నను దృష్టో హి పృకృతివికృతిభావో=యం, తేన చ 
సామానాధికరణ్యం స్యాన్ఫృచ్భ్చరావవ _త్తిషామ్. ౧౨౮. ఇతి చేది 
కారనిలయే ప్రకృతిసమానాధికరణతా యు కా, స్యాదిహ తతః ద్రతికా 
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o EN గ ౧ జ ర్ వః పమాత్స్శ వాక కస మేతత్సాాత్ . ౧౨౩౯. వవం వెదతే స్రనర్చా 

శృేతోపాసనాధ్గ కారోయం, న్యమవా వరమితవికావోపాబా నం 
కీ 

He తేసాతి. ౧౩౦. వటుకయమిహా చె శాంవరవతొదిషు కీల యా యీ స 
వనే సే 

౧౩౫౨. అ పా బహణానదికా మ ళ్ అథ బహాణ్యాది guise 'దృష్టయో 

బ్రృహోపొాని న్ మేవం సత్యా స్రది ౯" ద 

పాసనమితి కిల దృష్టా ప్రీ శా స మరాఇిద్యా, తస్థాడాదిత్యాదిషు న 
a) | 

యుజ్య చలే బహ్మదృ్టి5 త్యేవమ్ ౧౩. పాప పశ్యీది త్యాదిప యు గేవా 
0 

బన్మాచృళై నత వక్తి ఉత్క ఇాదిత్యాద యో హొ ద్చుష్లా' భవంతి 

వోజ్యేనమ్ ౧౩౫. ఉత దృష్టిరథ్యనత వ్యా హీ నీకృష్టవ స్తునీల్వే 

వం, లోక కన్యారరూ దృష్టః త్రరి ద్భషా హా రాజదృష్టిరియమి. 

౧౩౨౬. అనుగంతవ్య సోయం వివషర్ణయ వృత్వవాయ ఏవ స్యాత్, 

నైవ హీ నికృష్టదృష్ట్య థ్యా సెన నికృష్టతాం గత స్వాస. ౧౩౭, 

శ శయ స్నాధనతా ప సావు వాస మానస్య, శాస్త్ర 

వ్రమాణ్యాన్నను నహ్య త్ర వృత్య వాయశ్ం కా స్వాత్. ౧౩౮. 
న్యాయేన లౌకికేన ఖే న దృష్టి లేపా నియంతుమిహ యుక్వా యస్తా 

దేహా దృష్టికి నీ యాతో న దోహ ప్రతి వన్న. ౧౩౯. నరికే 

శాస్తా యదు క్షమేత త్తదేవమేవ స్యాత్ , సంచ గై కిల త్రసీ౯ా "తం 

నిరేతుం హి లాకికో న్యాయః. ౧౯౦. ఆ క యణీయో భవతి పీ న 

నిర“థస్సా గత. తక్చిదవ్య త్ర, ఉత్క_ష్ట్ర విషయద్భష్ట్వ థ్యానే లేనా 

వథధార్యమాణే క హూ. ౧౮౧. న నికృష్ట దృష్టి మధ్య స్వా త్ర, పునః కు మ్రుతేన్రై 

వాయము పగ చృేత్ , లలి యుజ్య లే హూ కిం ) వాదిత్యమనొ విద్యు దాది 

శ్రభానామే ౧౮౨. నాథ మా్యాచ్చ సా్యాదిహా ముఖా్య్యు త్యం యతో 

భచేచేవం, లే స్స్వ్వార్టవృృ “యర వరిద్ధా-యాం ప్రథనతో ధియా 

మస్యామ్. ౧౪౮౩. పశ్వాదవతరతోో క క్తి బృిహపదస్య చన ముఖ్యయా 

వృత్వా, నామన ధకరగ్యం స్యాదితి తేద్ద దృష్టి రెవ విపాతాత్ర,, ౧౧౦. 

కించ బ్రహృపద న్యెతి వర తేనైవ ఏవ 'యుకోర్ట, బ్ర ప్థాత్యుపాస్త 



1488 భా ప్యూరరత్న మాలా యాం 

న వీదమాూదాొ హీ ౧౮౫. ఉచ్చారయంటి సర 

బ్రమిహ శుద్ధా౯ా, ఆదిత్యాదీ౯ తక తనో యథా 

ఎ కికాం హూ చజతమితి ౧౪౮౬. ప వేంతీతాంచొ కిల శు కిహరో 
Gr ని ఫ్ర రి 

కి కాశబః, రజత వతితిలతకవవాసా తత రజతళబ్రస్సా్వాత్ . 

సావి పాన తయాద్యంహేలి తు గమ్మలే హి చ చ 
తావి తాన “అలి యాద 609 మూ లుంకెనిైక 

2. అత్రాపి తన్న ,తయాద్భ్స మో (| న్ 
కించెహూ వాక ఇ పిగేప్వృాదిత్యాదినుపాస్య్టమానా౯ పాం, ౧౮౮. నవం 

చూ త్యాదినా 
nD జ 

మితి యదవ, ౧౮౪౯. తదయు క్షమేవ యసా 

ద తే స మ ణా ఏతా జేరుపాన | హావ సం శాస్ర 
చాదబచి వ్ట్బె సష్టితావగ మః, య. దాస్య రుల Wy 

థఛ్యాద్యూషాసచేషుం యథా. ౧౫౦. య స్తాత్పరమాత్మసా సరఠాగ్రధృ ము 
ఆర్త దు అచ లల ద్ ఖల a F అర అల్లో mA 

తా ఫలనుతజపప త్తరితేస్టిస్ముక్ సూతె ప పంచితం 

క్త కస్నోపాస్వతం తద “వి భ్యారోవిడం వ తీకేహ వాస? మ ఘా కు డై 
శై తె. ౧౫౦౧ SE స్వా సం వంట 1౯90 రా ర్న 

టి ఒడ ళా 3 మ Ta a పాన ను 

వతివమాదిష్వివ విళల్లాదినాం తదిహోవవన్న యెస్టి. ౧౫౨. 

కర సూ. ఆది త్యాదిమతయశ్చాంగఉవప నః. అ. 

వ్రహా చ యవవాసాౌ తవతీతి చ లో శేషు పంచవిధమితి చు వనం 

స ప్పవిధం సామోపానీలేతి వాక్యదృ వ్రేషు. ౧౫౩ పయ మేవర్దగ్ని 

గ a Sa) చం మ్మం న వ్ వ 

స్పామేశ్యాది శ్ర తినిదర్భి లెన్నపి చ అంగా శ్ర, తము త త్తదుపా నననిన 

బాహు సంళ యో౭_యం స్యాత్. ౧౫౮. ఆదిత్యా దావుద్దీభా ద నాం 

దృష్ట యా భ వయురిహా, కీం వోద్దీఛాది హ్యూది త్యాదీనాం మ్ాం దుష 

యస్సు వ్టరితి. ౧౫౫. అహ నియమ కారణసాన్టినువలంఖ *దనియ వెరా 

వ యు 0 మ గ న్ వ షభ ర్ ం ల స టే 
భ పెద్వు క్త నహ్వా త్ర, అయిత కస్య చిదుత ష్ట్ర తయమువల్య . 

౧౬, అవహత పాప త్వావిక గుణయోగాదఖ ల కారణబ్బ్వాచ్చ, ఆది 

ణ్ క్త అర్య ( అరసు = — యాతి ౨ ( 5 

రాల స్ ద్ర హోత్క్బృష్టం వ. ౧౫౭. ఆదితో 
వ రా జ టో ణ్య పడన సవన అత్య ళ్ ~ అ Nn 

ద్తీఖా నాం వి కారత్వధర్య సామాన్యా ;, వైసహ కన్హ్పీద_స్త్యు 

త్యర్షవి సపహావఛార చే హాతుః. ౧౫౮. అథవా నియమునై వోస్తి థా 

దీనాం హి దృష్ట్రయస్ను ్యరిహ, ఆది క్యా దొావుద్ర థా ద్యాహ్ యతవ్శా 

కరారూ పాసు ష్ట్ర. ౧౫౯. సల దాయినీ హీ శ్ర కక కర్శణవ్ పెతి వస్త్రము 

జ 5 ర స్ట ర ERI గం నుూా చ Dn వదిళ తి, బ్ర థా ద్వాత్మృతయాప్యాదిల స్వ ద | ఉ పాస్వమ రా హ్రీ, 

(౧౬౦. ఉద్ర థా ద్యాత్మక తొం నీతాః ఫలెహాతవో భ విష్యంలి, వయ మే 
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వర్దగ్నిస్సా మేత్వా దా దృళ్వతె తజెవై తత్. ౧౬౧. ఏత స్యామృచ్యు 

ధ్యూఢం నా మెత్యాది యచ్చ వాక్యమిహ, బుక్క బ్లేన ఖా తత్త చ 
పృథివీం నిర్దిశతి సామశోబ్దేన ౧౬౨. అగ్నిం చ స హి పృథివ్యగ్నో ఏకే 
వ ర్క్ల్బామదృష్టివ వే. స్యాత్, బుక్సామ్నాః వునరనయోక్న ఖలు 
సృథివ్యగ్ని దృష్టివ మెపి, ౧౬౩. క త్తరి హీ రాజదృష్టినివి తాదువచర్య తే 
కదాచిదసా, తత్ర కిల రాజళ్ బ్లో న తజైన జ త్తృళ బ్బఖహ రాజ్ఞి. 

౧౬ర. బుశ్చామయోర్యడి స్వాదత పృధిర్వగ్నిద్భష్థ్టి రేవ తదా, 
నైవ సృృథివ్యగ్నో ఫ్రరయమృ క్సామవద వ్ర యోగ వహ యుక్తః ౧౬౫. 

లోశేషం పంచవిధమితి దృష్టా లో శేషు స ప్పమా హీతయా, హీింకార 

ప్రశన వ్ర, స్వాపోస్తథనిధన భే దెన ౧౬౬. పంచవిధస్య చ సామ్నో 
కహరా పాస్య తా ప తీతిస్సా సత్ = ఏతద్దాయ త్రం ప్రాణషు ప్రోత 

మితీ చైవమెవ స్యాత్. ౧౬౭. ప్రథమం నిర్జి సేష్యాది త్యాదిషు చరమ 
భాగనిర్షిష్టం, బ్రవాధ్యసితవ్యమితి ప్రవంచితం తతృ్రిథాన వాశ్వే హా. 
౧౬౮ వవమివోవి సృథివ్యాదయ వలే వథమతో వినిరిష్థాక పాంకా 
రాచ్యాళ్చరమం పృథివీ హిం కార వవమాడ్యాసు. ౧౬౯ శ్రుతిషు 

తతొ నంగహ్వోది త్వాదిషంగముతికితి చావే: టాకో హం” పే 

లెప్వ త్రాదిత్యాదిమతయ వవెళి. ౧౭౦. వవం చెదుసపన్నం ఫలహేతు 

తం యద శ్ర, వి ద్యాయాః ఉద్దీ థాదిషం సంన్కి_ యమా జే మేర తేషు 

మతిఖిెంతాఖిః ౧౭౧. శ్రుతిరిహా కర్శసమృద్ధిం దర్శయతి యదేవ 
వద్యయేత్యాద్యా, నను సన్ని కృష్ణక రాంగ ద్యారా పేక మేవ యత్ర, 

ఫలమ్. ౧౭౨. భవతి పా్య్వాపాసనానాం త, ఫల్మప్వాప్తయ తదంగా 

నాం, స్యా దేవో పాస్యతరం వునరిహా కర్మాంగ మేతదన పేతు. ౧౭౩. 
యాని చ లో కాదిఫపలాన్యుపాసనాని శు,కాని "వచేషు, సోఒయముపాస్వ 
విపెకస్టత, కథం స్వాదితిసా నాళ ౦కమ్ ౧౭౮. యన్హాత్క_ రాధి 

కృత సై ఏ వై తదుపాసనాధి కారస్సా 5S, యద్వత్చ్స్యతం తృవళుఫల 

నోదోహన రూవకర్య జం హి ఫలమ్. ౧౭౫, అంగ ద్యారా వేతుం భ వతి 

తావ వ్య్యూపాస సమే. షు, లో కాదిప లేపి కీల క రాంగ ద్యారతః 

ఫలం భవతి, ౧౭౬. త స్తాదం గానా మెన పా సర్వఆతాప్వుపాస్యమాన 

త్యం, ఉత షనవధృత్యా స్యాద_ల్రెనియమ వతి తు యత్తన్న.౧౭౭, 
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౬ అంత 

యేనాడిత్యాదీనాం ఫలాత్మక త్యాద్భ వేదిహోత్క_ర్షః, క రాక్ష కథ 
ఉప్ప థాదిభ్వః కీల స చాయముపవన్న 8. ౧౭౮. శ్రుతిషు యుత 

ఫలం పీదిత్య పా ప్పిలతు.ణం దృష్టం, అవి చోద్రథముపాన తతి 

వ కమ్ము తమిమముదిభమ్. ౧౭౯. తనీ న్నేవాదిత్యాదీనాం ద్భక్టు 
సీ ర ఢా ల లలు 
రిహోవవర్ల యతి, యచ్చావ్యాదిక దయ అ ద థాదిదృష్టిఖ కహా, 

అన్న సెక న జ జ వం యాం మ క్ య శ శా ౧౮౦. స్యుర్యద్వు పాస్టమా నాసి హా దౌ కర్మ ఫావవూలంబస్ర్ర, 

దాస్యంతి ఫలమి హే త్యేతదయు_క్రముపాసనస్య కర్ఫతా(త _ ౧౮౧. 

స్వతవవ తస్వ సిద్దం ఫలవత్తే(ం న వ్రయత్న సాధ్యం తత, కించో 

ష్ ష్ € ~ 5 5 న న్స్ క రాత టీ ద్లీథాదీనామాదిత్యా ద్యాత్తనా హీ దృష్టానామ్. ౧౮౨. న్ రాతల 

తదపూర్వవ దేవ నేహ వక్టివర్ణం, ఏతస్వామృచ్వ ధూ్యిఢం సా పుత్వ తు 

భవతి లాతుణీకః. ౧౮౩. యళ్ళ్చ వృథివ్యగ్న్వ్వారయవ్భు క్పామవద 

వృయోగ ఇహ దృష్టు, క్యచిదవి చ సన్నికృష్ణేన తు సంబంథో హీ 

లవణావీజమ్. ౧౮౪౮ క్యచిదవి చ విప్రకృ్వైనాపి స్యా దె. లతే కాకా 

బీజం, గంగావదస్య తీనే భవతి హీ సా సన్నికృష్ణ యోగేన. ౧౮. 

అన్ని రటురి త్యా దావగ్ని గతో యళ్శుచిత్వరూవపగుణల తద్య తారూ వ 
వరం పర్యా యో గన భవతి సా తత్ర, ౧౮౬. ఏతస్యామృచ్వ ధూూకషకం 

సామేత్య త్త తద్భదేవై పా, తత్ర ర్కా్బామపదా భ్యాం స్వార్థ ద్రష్ట్రన్వు 
తాదియోాగాన. ౧౮౭. న్వాల్ల తీ. ఆకా వృథివ్యగ్న్నా ఏ రెవర్కామతో బు 

యోరన యోః, త స్థాదృచ్యధూ్య్యూథఢం సామేతి చ ముఖ్య యాః పృల 
గ్ల9హణాత్ . ౧౮౮. ఏతస్యామృచ్యధ్య్యూఢం సామతి హీ వున_స్బ 

యోన్త్రహణ్క స్యాత్పొనరు క్ష్య్యమతపహ తద్ద్బప్ట్యూలంబనత్వ యెరూ 
గన. ౧౮౯. సన్ని హీత యో; పృథివ్యగ్నో ఫ్ రెవ హా తత్సద వ యోగ 
స్చ్వాత్ , ధ్యయార్గలకు.ణావి పృతిక వాచకపదస్య దృ ష్టైవ. ౧౯౦. 

రాళ్టి రసం న ర్రయుజ్య లే ల్ ఎదవ వయమే 
నగ్ని 59 థా తె తదిహా వృథ త్వమ్. ౧౯౧. అత్ర, 

వృథివ్యాబు ్ష్వైవథార్యమా ణేత్యియం హృ గ వతి, 'సాన్టదవమీర 
విన్వాసః కిం చ య ఏవమితి వాక శేజేపి, ౧౯౨౨. ఉవపసంహృతమంగా 
శ్రీతమిహ న వృథివా్యాశయం పీ విజ్ఞానం, లోకేషు వంచవిధమితి 
యద్యపి లోశేషు స్పమిా దృష్టా. ౧౯౩. సామన్యెవ పా లోశా; 
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గై ధ్య స్యెరం_స్తథావి త ద్య్వాశ్యే, సామోపానీ లేతి దిషతీయయా చావగ 

లే సామ్న 8 ౧౯౪. యేనోపాస్యత్వమిదం యది లో శకానాముపా 

స్యతా తత్ర, సామాత్మనా హి లోకా౯ా స ఉపానీతేతి ఈాూూజనా 
కా 0. న | చా రన... ఇ బర ర్య లు ం ర్యా ౧౯౫ తత్ర శృ, తద్వితియాస ప్పమో్యోర్భంగ కల్పనా కార్యా, 
తేదసుతీయా హీ కవలస_ప్పమ్యా్యాఏవ భంగ ఇహ యుక్తః. ౧౯౬. 
లో కాత్తనా హీ సామోపానీతేతీహ యోజనా శా రాస్ట్రళవహ చ తృలియై 

వై కాపరికల్చ్యాభ వతి స్పష్పవిాస్థా నె.౧౯౭.ఫపూర్యత్రా భయభంగ_స్తథో 
అలరు ద | “నలక లో ? భయం కల్పనీయమేవ పున్కువతద్రాయ త్రం ప్రా ణేషు ప్రోతమితి నైవ 

మేవెహ. ౧౯౮. వ్యా ఖ్యయం యత్ర పున స్తుల్యావ్య్యుభ య త్ర, చ 
ద్వితయవ,అథ ఖల్వముమాదిత్యం స్పప్పవిధ మితి శుత్నిప్కదేశెము.౧౯౯, 
రృక్సెస ఖలు సమ_స్టన్య చ సామ్నఉపాననం తు సాధ్వితి హి, సామ్నః 
పంచవిధస్య చ సప్పవిధస్యావ్వుపాస్యతావగమాత్ . ౨౦౦. సామే 

వాదిత్యా దేర థ్యాసస్సా సన్న  వైవరీత్యేన, పృథివీ హింకారంతి 
వ్రథితం య చాశ్చేవలభ వాక్యమ, ౨౦౧. హిం కారోద్దేశెన చ యది 

వృథిపీత్వం విధీయతే తత్ర, ఉద్దెళ్ళవాచకస్య ప్రాథమ్యాపత్తిరితి న 
కంక్యమిహ. ౨౦౨ పంచవిధస్య చ సామ్మో పాంకారా దెరుపాస్య తా 
కథనాత్, ఉ ద్దేళ్య ల్వె సద్ది "యోజనయా వూన్వఖావి లేవా స్యాత్, 

౨౦౨. తన్తాదుద్రథాది మ్వే వాది త్యాదిమతీయళృతి సిద్ధమ్, 

ర 

సూ. ఆసీన్ససంభమవాత్. ౭, 

భ్ వ వాం షా న 5 భి ~- 
క ర్థాంగసం శి తానాము సనానాం టా కర్ణతంత్ర ఆస్వత్ 

౨౦౮. నె వాసనాదిచింతా న తత్వబో ఛేవి వ సుతం తే త్యాత్ , 
జ్ న్ . — ప్లై 

కిం స(పో చింతా ఖల్విత రేషూపాన నెషు భవతి వర 

సీన్లో వాథవా శయానో=పిీ వా వ్రవ్తైత, ఉత నీయమేనానీనో 

వాయం తెష్వితి వరం భవేదేషూ. ౨౦౬ తత్ర పాసనమఖిలం భవతి 
గి ~ EN ad Haren య హహా ద da 3 యతి మానసం తతశ్చహ, చహస్థలెరన్సియ మె చై న్ తస్యా _త్తరం 

బ్రవీతీదమ్. ౨౦౭. ఆసనవవ సతతముపానత యతశ్చ భవతి తేత్తస్య్క 
యేన సమాన ప్రత్యయసంత తరూపం వార్వపాసనం తదదమ్ు _౨౦౮. 

ఏతత్క_థంచిదవి వా న గచ్చతో 'థఛావతోవీ వా భవతి, గ ఆగస్బద యో 

హీ మనసో భవంతి విమేవశారిణొ య.స్తాత్ . ౨౦౯. ఏవం హీ తిష్ట 

Me 
90౫, ఆలబ్యన్నా 
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తోవి చ మనో ఛ వేద్దేహ థారణవ్య గ్ర౦, లేన న సూక్షునిరీకణసమర్థ 
మేత త్తథా ళయానస సి. ౨౧౦. నద్రాసమాగ మేనాభీభూయతే కలి 

మనో యత స్తసాత్కొ ఆనీన నస్య పరం స్యా దేవంజాతీయదోషపరిహో రః 

౨౧౧. తేరే పొసన మేతతా త్వా నాసినస స్ప న హి తదన్వస్వ, 

॥ సూ, భ్యానాచ్చ. రొ, | 

థ్యాయః! Sa హ్ం సమ్మవ్రత్యయసంతానరూవవ్ వెవా ౨౧౨ 

ని క్చేస్టేష్వుకార్థాస_క్రమనోవృి _త్తిషరావ వన్నోయం, వవమచంచలద్భ 
వా దర్యమాణొఒయమ్. ౨౧౨. భ్యాయతి బక_స్త 

సూ. అచలత్వం చాపేత్య, ౯. 

అవి చ థా్యాయతివాదో యోాఒసాహ్ భ్యాయతివ పృథివితి 

౨౧౮. సఖులు పృథి వ్యాదిషష్గచలతగమ సమన శేవలం భవతి, ఆనీన 

కర తదిదముపాససమిత్యస్య లింగ ముత తా త్. ౨౧౫, 

నూ. స్సరంల్ చ. ౧౦. 

అపి చ స్మర తి cu ఆసనమత్రె, వా్యాపాసనాంగ తయా, భగ 

వద్దితౌద్యాసు స్మృృతిషు శుచౌా దేశర్ధతి సమారభ్య. ౨౧౬. అతవవ 

పద్మ కా ద్యాసన భదా యోగశా స్త నిరిష్ట్రాః, 

సూ.  యశ్రేకా గతా తతా విశెషాత్. ౧౧. 

యద్భదిహాసన నియమ _స్తఖై వ దిగళ కాల ఖేదెషు. ౨౧౭. అ స్లీ 

ఫా క న్చిన్ని యమః కీం బా నా స్తితి భవ్రి సందేహ ప్రాయేణ టైది 

శేప్య్యూరం భేషు దిగాది నియమదర్శనతః ౨౧౮. అత్ర కి న్యౌన్ని యమః 
కశ్చిదితి ఛ్రమమిమం నిరాకురు లే, యస్యాం దిశి దేశే వా కాలేవైకా 
గ్రనాళ ననః. ౨౧౯. నాక రల సచాయం తత్ర పాన్సత నియత 

భోవేన, (బ్బా బాష్టిం దిశి వూర మూ ప్రాచీన ప్రనగవీవమావీనామ్. 

౨990, ర్రీవణాదత్రే త పునర నస నె స కాగ గ లె౭_వి శపాచ్చ, సన్యా 

చది శేషమపే కిల సమే సేచావ్తి హీ ఎం౨ం. తేత్ర్త చ మనంత 

శంచిప్పదే సమే తథా శర్క_రాగ్నిసీక తారై స్ట్ కబ్బజలాథానే రవీ 

అ 

కచ 
క్ర 
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తి 

వివర్ణితె కించ చి త్తర రమణీయే ౨౨౨. చముఃవీడారహీతి గువోని 

వాతాశ్ర యే వ్రయుం జీత, ఇత్ఫువదిక్టం ఈ తేన చ విరు మేతదితి 

చేన్న దోపోజఒయమ్ు.౨౨౩ ౩ దిగాశా పవిషహాః శ్రుత్వా యన వ సీయూ 

Vor చ - పనా ంా న వాస్ క్ష్ ర ధా pa వణ సదపు తేషు న నియమిత శ్రోత రెవ బోతే వునన ఎ కాట, 

౨౦౨౮, దర్శయిత మహా సుష సా వెవూ ఇాెర్న ౫% ప తమిటం 
జ ర 

సూతమ్ము 
లే 

స్ కా తతొవి హై దృషమ. ౧౨ షూ ఆ వ్రాయ _లల్తాన ప్రాం లప 

జ్జ త దర్శనె కార్వే, నిహ్పన్నే సత యత్నాంతరమిహ 

కీంచిదవి శౌొనితుం శక్యము. ౨౨౭. అని యోజ్యబ్రవ త్ర 
శా 

సా 

ఈ 
డై p ఖ్ 

J BH ఎలా 

విషయ తా బాధాత్ , కంత్వభ్యువ యా స్థా "ని హీ యానీహోపాస 

ని లేవే, వరమా. ౨౨౮. భవత హా చింతా కంచితక్కాాలమిమం 

సృత్యయం కీమావ_ర్హ్య, విస్ఫబేత్మిం వా యావజ్జీనమివోవ_ర్హయే త్త 

'మతమితి. ౨౨౯. తత్ర, చ యు శక్రం కంచిత్మా._ లమిమం ప్రత్యయం 

సమభి సస్య, విస చేవిర్ యస్తాదావృ _త్రీవిశష్టస్య భవతి కృతవఏవ. ౨౩౦, 

ఏవం పాసై సళ వా, యణా త్తమావ రృయుదితి ట్రూ లే యది చావ్రా 

యణమేతం వ్రృత్యేయమావదర్హ రయ్ త్తదా తస్య. ౨౨౧. అంత్య త్య 

యవళతో నిహ్పృన్నం స్వాదద్భష్టరాపఫలం, జన్హాంలే తేరఫ లజన కాన్వవీ 

క్రర్రాణహా యాని తాన్య పి చ. ౨౨౨. ప్రాయణకాలే బ్రావువ్టుఫల 

స్ఫూ శ్రి రిం సమాథేవంతి కీల,. శ్ త్రిరవి తపో ను విజ్ఞానో భవతీతి సాద 

రయ త్యేవమ్. ౨౨౩౨౩, యదివే ఫలస్ఫుర ౦ ఖావనావుయం సాగ్ త్తే 

దేవ విజ్ఞానం, విజ్ఞానస్ఫురితం తత్ఫలం సవిజ్ఞానఏవ యా త్యేవః. 335 

తత్సహితస్య పలస్ఫూ ర్త ర నంతలం పియ త మనః వాతా, ప్రైణశ్నొ 

దానాతీ తక జీవయుతేన్నక స సాన మవసా తమ్. ౨౨౫ సంకల్పికం హా 

తోక్రం న నయతితి నిరూపితం కి కల శు Sa కం శుహా తృణజలూ కానిదర్శ 

నాన్యవి చ దర్శయం త్యెనమ్. ౨ ౬. యదిదం హి భావనామయ మేవ 
9 జా ఇ ర తులం వ తయన ఎలక్ ఫీ విజ్ఞూనమభి హి డం భశ ; తుల్య ప్ర పయసంత త్యాత్మక మా 



్స తె . ౨౩౭. వృతవ త్పివ్యఫ లస్ఫురణాత్తానః 
పతర రౌ ఏ ై గ్ సే ౮న ముం విగ 
వ్ర పియా హ్ య్ చెహా, ఆప్ర్రాయణా_త్తఏ త వరమావశ్వ్యాస్సు్యురితి 
EN అద్ధం స్వాం . ఆ౨౩౮.కించ స యావత్క_ తురస్యాదిత్యాద్యా 

— డీ క 
గా, రాం మ వా హ్ ద స లు అర య శ్రుతిళ్ళ యూ; చెహా సా పొ బాయణకా లె దర్శయతి త్య యాను 

నవృ_త్రమిమాము, ౨౨౯. యం యం వాపీత్యాద్యా స్యృతిరప్పు కార్ల ల్ / ర టం ' ౨ థి మవ దర్శయశళ్, యా చేహ సోంత పలాయామితి చేనోవసానసమయేకి. 
౨౮౦. ఆతమీతమస్నచ్యూతమనసీ తణెవ హీ పా ణనమితమనీల లిసి యి yr వ మంత్ర 
త యసంస రణం చాదిశనోరపానక సం సమగ గివ నకం వల ల స్మ నా వ్ర ప్రి న్ పా. _౨౮౪౮౧. కర్పవ్యు ఇక 

ఆవ స్రావ Sp STO వహ మేవం జ యతి శ్రుతరియం తదా వసి, 

సూ తదధిగమజ త్తరపూర్యాఘయోరశ్లేనవినాశౌ 
తద్య్యపిదేశాత్, ౧౩. 

అత్త వ్య పాస కానాల యథాంత సమయీవి చాన కర్త 
వ్యమ్. ౨ర౨, న తథాత్తవి దా మేహోమితి జీవన్గు_కిమ త్ర దర్శయతి, 
ఏవం తృతీయశెషం విచార్య సమ్యృక్చమావిలే తనీ౯. ౨౮౩. సం పతి 

1p 2 se, లె ర అలు సట వరాత్మనిద్యాపఫ లం సలి కలొపజాయ చింతా, బ్రవోధిగ మే నతి 

తదిపరితేఫలం పొ యచ్చ దురితమిహ, ౨౪౦. తెల్ల యతే నవతి హీ 
సం దేహా తత్ర యుక్త మెతత్చా స్టెత్ ౪ య స్యాత్క-ర్శఫలార్థం కలం 
హ్యదతాా న చ ఈ యోోా౭స్యస్యాతి . ౨౮౫. ఫలదాయినీ పొ శ్రి; 
శుతె్యెవాస్యావగమ్యకే సా హీ ఉవభోగమంతనేణ చ యదగ్గప 
వృ చేతే కర్మణక్ళ్ కః ౨౦౬, శ్రుతిరివా కదర్ధ్ ౮ స్వాత్ స్య్రతిరవి 

నాభు కృ మెవమాద్యా పూ న న్వెవం ఎత్ప్పాయక్స్చిత్రాదినామన్భ్థకత్వం 
స్యాత్ , ౨౮౭. ఇతి చెత్సా9యక్సిత్రాదీనాం వైమి_త్తీకత్యమేవ స్యాత్, 
గృహ డా వాప్ట్యాదివదిహ యథాపిొతాగ్నార్లృ హాన్ని నా దా. 

౨౦౮. దావోత్మే శే నిమి త్ర సత్వేగ్నయ బ్రతి క లెష్టిరువదిషప్టా, దోషా. 
కే నిమి స్తే ప్రాయశ్చిత్తం భ వదివా పి తథా. ౨౮౯. కిం చేహ 

వోషసంయోాగన  విథానాత్మ_థంచిచే లేహాం, ప్రాయశ్చత్తాదీనాం 
దొషక్షవణార్ధతా భవన్నేవా. ౨౫౦.న హీ పర విద్యాయా మిహ 
దోపకువణార్థా తవిధిః కశ్చిత్, సను యది విదుషః కర్ఫయ్ యోఒయ 

4 ఇ. ం క అర్య శా 1 § య మిహ నాభ్యు వేయతే తెర్దా. ౨౫౧. కర్ణ పలసా్యావళ్యం భా _కృవ్యళత్యా 

GA 
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ద్భ వెదనిర్షో తః, ఇతి చేన్నా సౌ దోహో మోతు స్యా ద్దేశ కాలసా సా వత్, 

౨౫౨. న మయ్య తేన దురితం ఫలం దదా ల్యెవ కర్త విచుపోప్కి ఏవం 

రావె కే బ్రూతే తదధిగ మె భవతి దురితవిలయ అతి 43 బెవ్లోథి 

స్ట సతెస్టఘ మోకు త్తరవూరషయోరి వకా భవత, అశెవళ్న వినాళ 

స్పత్ర స్యాదు త్తరస్య చాశ్రైషః ౨౫౮. పూర్వస్వాస్వ వినాశ్వస్తద్వ స 

వదేశచ్ళ దేనసా చే తి సంఖా ఫ్రమానదు8 తాన ఫి సం బంధం కీలాస్త క 

విదుపో 9. వ్వవవళ తి పుష్క. -పలాశో ఆవి Wa శు త్రి 

ద న శ్లిన నంటి యథా ప్రమా ఆపః. ౨౫౬. 
న క్లివ్య తే తథైవ హీ పరాత్తవిదికర్థ పావ మిత్యు క్షం, వరవదినతి నాళ 

ల - రి లి 
మన్యావి దువ. వూ ర్యార్టితస్ట దురితన సః ౨౫౭. అగ్నా ప్రోతమిషి 

కాతూలం యద్నత్స దాయ లె సకలం, వవంవిద;ః పృదాయంతే 

పాపాన 9తి తద్య క త్యాద్యా. ౨౫౮. వ్వపదిశ తి శ్రతిరన్యా భిద్యత 

వతి కిల యథో _కృమేవాన్టం, య్ చో క్ట క మనుపభు _క్షఫలస్యాస్య చ 

కర్త ణః తయే కధివే. oF. శాస్త్రం కవర్థితం స్యాడిత్వెత న్నే వా 

చూషణం భవతి, నై వెహ కర ణోప్య చ చన శః ఫలడాయినీ నిరా 

క్రియల. ౨౬౦. కింత్యిహ సా వరవిజ్యా బలేన రుద్దా న కించిదార్హ 

యం, వతి తు వదామళ్ళానస్తం వ్యా ప్రియ శ్ ్క్ర్న వానే 

౨౬౧.న ప్రత్బం ఖార్తతీబంధ యోంర వా స క లమనవద్వం, న హా 

కర్త శీయత ఇ్లత్యుతత్ స్మ స రణం భ వెడిహోత్సర్దః, ౨౬౨. య శ్రే ఖలు 

నాసవాద _స్తత్రొత్పద్లో న వైపరీత్యెః న ఇహ్యత ఏవ ప్రాయక్సిహ్వాదిభి 

రస్వ కరణోన నాళ. ౨౬౩. సకం ప్రానం తరతీతి శ్రుతిరపి కిలైవ 
ముపదిశత్కి యత్తు ప్రాయశ్చిత్తాదీని చ నైమిత్తికాని పూత్వుక్షమ్. 

౨౬ ర. తదస తేషాం దోపనివృ త్తి ర్రిఫలక్యేన ౩ విధినియు క్లక్యాత్, సంభ 

వతి హా ముఖఫ లే గె ణఫలా్యా తషకల్పనానుచితా., ౨౬౫. యత్సున 

రు క్షం దోపత యముద్దిశ్స్ చ యథా విథధానమివా, వ్రాయక్చిత్తా 

దీనాం న తథా విద్యావిథశానమిహా నేత. ౨౬౬. నై తద్విద్వత ఏవ 

ల్గ వల్లు 

A 

హీ విభానమివా సగుణవిషయవి బ్యాసు, త క్ శన ర పా వః పొప్మని 

వృత్తిః ఫలం హీ నిర్షిస్ట్రమ్. ౨౬౭. వహ చ అ రవ్చవాశారబబేర 

హాదవళ్య్వ మేతత్నా $త్, పాప 
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పఫలవమాసామ్. ౨౬౮. యదర్జివి పరవి డాష్టయాం న దృశ్యతే తడి 

థాన మేవమపి, స్వాద త్ర కర్రాత వబోధతొ క దురితకర్శవిలరారా౭సా. 

కర్తృుతాంన యాతితి, దర్శ 

యతి యద్వవీ స్యాదలితకర్మన్విహాస్స కర్తృృత్వమ్. ౨౭౦. మిథ్యా 

జ్ఞానబ లేన పా తథాపి విదుహోఒస్య విద్యయా వరయా, మి శాప్పక్ఞానావ 

గమే కారణనాళెచ్చ తాని క రాణ్, ౨౭౧. నళ్యం ల్యెవప్ా "తేషాం 
నా లే న 5 వ ల ౧ ఒహ _ = | శా ఇ వినాళ క ధనం యవ త్రీ తద్వు క్షం, బ్రహావిదివా 5 ల యన్శాద్వద్భృ/వ్వో 

కర భో కృృచిన్నాత,మ్. ౨౭౨ అవగచ్చతి తదహమితి సాషకానం 
కా" ౨93 : ఆ 

ర్త ఎభో క ఎల రహితం, జానాతి వూరషమపి వా ఛవివష్షతి చ 

నరృమానసమయేపి. ౨౭౩. నో విపరీతం జానాత్యతోఒన్య మోత ప 
చేశ ఉపపన్న ః కథ మన్వ థా వినాళ శ్చిర సంచితక ర్ల కాం భవిదస్వ. 

౨౭౮. నావీవా బేశకాలనిమితావేశతో భవేదసా మోతు యది కర్మ 
ఫలవటేవ స్యాన్ఫొత_న్గర్హ్యునిత్వవవ స్వాత్. ౨౭౫ కఠ ఫలే పా 
పరో మే యుక్తా దెళాద్య వేశ, తా నేహ అవరోతుత్వా త్రస్తాద్బ9హాధి 
గమే హీ భవతి దురితలయః. ౨౭౬. 

సూ. ఇఉఇతరస్నాావ్వేవవునంసేవు పాలే తు. ౧౪. ఫ్ర అస్రాయిసంత్లి 

౨౬౯. అశైవ ప్రతి చక కర్త 

తో 
ఎనన 

భా ని గ An A రీ మిత్తావ్లిషవినాశే " శేవలస్య దురితేస్వ. ౨౭౭, ఇహ వ్ యో 
ఆంద రీ ms a ఒడ ధరో బ్రహ్మజ్ఞానం చ భవతి శాస్త్రీయం, తే న చ విరోధవిరవాన్నత 

ది(నాశ. ఐతె పునరిహాళ ౦కష్ట. ౨౭౮. తావువనేతుం వూ రాకథికరణ 

నయమేవ చాతిదిశ తీహా, సుకృతస్య కర హో వీ జాననిమితావిమా శి జె డు 0 
వుభ భవతః, ౨౭౯. దురిత నే వా శ్లైషవినా శౌ ఘలజనక తా సమా 

యస్తాత్ ,కిం చ క్ఞానఫల ప్ర తిబంధి తాత ర్మణోన్య తా యుత ౨౮౦. 
శ్రైతరియము ఇ ఉహ” పెళ్య్వాద్యా సుకృత న్య దుష్కృుత న్వ్వెవ, నాళం 
న్యపది తె హా 50చాక ర్రాత్మవబొాధరూవన్వ. ౨౮౧. ఇహ సుకృృతదు 
తయో ఛభ యోరవీ లయ కారణస్య తుల్యతా(త, మీయంటే 
వాన్వేతి శ్రుతివాక్యస్యావి శ షతళ్శ వ ₹ాలత్ ౨౮౨. యశ్రావ్ 

న ం “వ hr గ — టా చ అ రాష శో బ్దః సవలఉపలభ్యుతే హీ తృక్సాప్కి తెనైన నుణ మప్వా్యా కలిత ఆగ్రి 

కుతో గాహ్యముభయ మేవ స్యాత్. ౨౨౮ చె. కించ జ్ఞానపులా పె 
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తయా? నిక ష్టం ఫలం భఛ వెదస్య, నై నం నేతు ఏమహోరా లె, తరతఇతి 

శ్ర తౌ యతశ్చాయమ్. ౨౨౮౦. దృష్టో కూ పాప వశ బస్స ర పాష్తాన 

పర గక సుకృ లేవి, తస్తాద్దుక కత న్వేన కాం సంక్ ఎకెస్య్యావి వ విన 

వహ యు కః, ౨౮౫. పోలేత్విక్య త తు కొద్ద, సాన ద పథార ణార్థకో 
= జీ బస్తి] 

భవల్కి ఏవం చ సున | విద్యయా 
bu ॥ 65 o 

పరరయా, ౨౮౬, యద్య షవినాకె తనుపాతెనంతరం తదా ము క్షి 

ఛవతీశ్యవ ఛారయితుం 2 -తృిక్ళల” క్ి తు 

నూ, అనారబ్దకాశ్యే ఏవ తు పూస తదవచేః ౧౫. 

అధికరణ యేపి చ పూ! ర్వన్మ౯ సుకృత దురిత యోరుభ యో, 

జ్ఞాననిమిత్తొ నానో భో నశీత్యవ ఛారితం హీ కీమివో 
“యి 

గాం an 9 ది, గ 4, a -జ్తీ గాన నారబ్దఫ ఎలన్వ తదుభయ యన నై ర అట్ధఫలన్యన రు శె 

మరా భవతి నా? ఇతి. ౨౮౯. సందె వా చెరన్మెన్నుు భి ఆ మావి షళతి 
అమ రా జ్ re ళో 

కిల శుతిషు, అవి శేషుణ శ్రవణాదవి సే మ యోత్ర, యు క్ష ప్రతి. 

౨౯౦. ఏవం పాత్ర బూలే సోోయమనాన 'రళ్గయోరిలి హా, యత్న బి 
సో ర్జు 

వ్ త్త్కార్వ బవ్హాంతసంచిత తశ వాసి 

బ్లోనోత్స త్తే ప్రాక్సంచితే & పా బె 

పూన్వే చ; a ౨౯౨. హ్రీ ₹ేనై వై తెపా ర 

సామిభు He an తద్బ ఎకజ్ఞానా యుతం విని 

సై వ్ర 

a వీ డై 

aN డై శేషళర కము వ. వ "కారణ 

జానక ణే స నించేతే, ౨౯౫ త్ర, చ కొరీరపాత | 
ప్ర 
కర్న  తదక్బూయాత్ , నన్వేష తత్యబోధః క 
యుత, ౨౯౬ క రాణి కానిచిచ్చ కవయేత్యా. ని చ కథం న హీ తవ 

యీత్, న పహ్యూగ్ని ఏజయోరిహ సంవరో సతి సమానరూ పే స్వాత్ . 

౨౯ ౭. కేపోంచిచ్చ_కీ కీల రారా నానే హౌం స స పతి ళల వక్తుం, ఇతి 

చెడారబ్ధఫలం కమపి చ కి ఇళయ హ్యానా శీ, గ త్న. ౨౯౮. మై E 

పర్య ఫోం జ్ఞానోత్స త్రిస్సమోశ్రి తె త్రసీ ౯ సోయం కులాలచ క్ర వడే 

హి సంరబ్బభూరివేగ స్నా స్టెత్ . ౯౯. వేగమయః; పతశ్చిన్న జాలా 

[య 
| | dA 

లు 
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భవేదత సపష, వేగఠయ ఏవ ణమూవళ్యకమాత్త్మత త్త (బో భేవి, 
తత్వజ్ఞా నెన బాధితం తదపి, బాధిత 

గేనువ శ్తేత, ౩౦౧. చంచే దృ ్ట్రేవీ 
Uy, 5 

యథా కంచిత్కాలం ద్వ్యిచంద్ర, తా భ్రాంతికి అపి చవ హ్యావిదః 
కంచిత్కాలం శరీర మేతద్ధి, 30౨ ధ్రాయలే న ధ్రియతే వేల్వేషా 
కాత న ఖలు క ర్యా, స్వమనో గమ్యుం బ్రహాజ్లూనమిదం దవా 

క థమనో్యనధిగతతద్దంధళ్శ్ళక్న్న తి తత్న తి 
ఛమువదెశంతి శ తిసీత వ జ లత్ణన బ్రతీయః. ౩30౦౪౯. థి Sr @ AJ రీ 
స్ప కార్య యో'రవ సుకృత దుష్కృత యో, మద్యా 

సపానునేంన (క 'వేన, ౮ నళ సె మర్ధన యో భ వన్న పృవృ్భ_ఫల యోళ్చ 30౫. 

| 

[01 

సూ అగ్నిహోతాది తు త త్కార్యామైవ తద్దర్శనాత్. ౧౬. 
తా 

ళో 

అ ఫైషనాళ యోరతి చేశ; వుణ్యస్య దర్శితః వూర్వం, స చ నర్వ 
పుణ్యవిషయస్నా దితి శం కాం నిరాకరొత్య్వధునా. 3౩౦౬. ఉకా వంకా 
పరివో రార్ధో భవతి హీ తు శోబ్బజ్రహ దృష్టః నిత్యమిహ వెదవిపాతం 

శాల ప్రియక [వల అత్కర్థ, యస్తా త్ర భమిత్యాది ళు తవా కష 
తడ్తథా దృష్టమ్. ౩౦౮ నన్విహ కర్యెకత్వం న యుజ్యలే జ్ఞానకర 
ణొరన యో, యేన విలతణ కార్యో క్పాదక తా దృశ్యతే తయోరితి 
చేత్. 36౯. జ్వరమరణ కార్య యర పి దధివిప యోళ్ళర్క_ రాడి యా 
గాన, తృప్వాదిజనక తానత్నా ఫ్ర దేవేహావి కర్మణ_స్పన్వ. ర౧౦. జ్డూనెన 
సహా కృతస్య చ మోడ్ ఫలత(ం య చెతద విరుద్ధం, నను మోతతో యది 
నిత్య స్తదా కథం తస్య కర్మ కార్యత్యమ్. 3౧౧. ఇతి చేన్నాసా దోపో 
న సన్నిపతో సవ కారకం కర్మ కంతా రాదువకారక మేవ జ్ఞానస్య 
కారకం సదిదమ్. 3౩ ౧౨. మోతీ స్ట కారకమిదం కర్గత్యుపచర్య లతే తే వెహ్క అతవవ చేహ యదిదం కా రైక త్యానుకీ ర్హృనం తేడవి, ౩౨౧౩. నా గామి కార్యవిషయం పరంత్వత్ని కాంతవిషయ మేవ స్యాత్, భవతి 
).హవిదః కిల యదగ్నిహో తది తన్న చాగామి. 3౧౪. విధథిశాస్త్ర 
ఉ1యతా న వ్యాని యోజ్య బృహ భావబో భే స్యాత్, క_ర్భృత్యాద్యని 

SEAS భవతి పీ సా సగుణవిషయవిద్యాసు. 3౧౫. ఆగామితద్విద 

d 
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NO ౯ ష్య న. కర విద్యోపజాయతే క్ల తస్యావీ 

ఫలాభసంధిరహీతన్య. 3౩౧౬. నను యది నిద్యాంగం తద్యదగ్నీ హో 
తౌాదిలవమేణం కర, తర్హి శైవ వినాశానుకీ ర్హనం తదిదవముత కిం విష 
ర్ ఆ ల యమ్. 3౧౭. వసే యూన వనమవి సుహృదాదా యచ్చోపదర్శితం 
ఫ్లూ ఫ్ శతా త న్వెత్యనయా తదకి చ కం విషయమిత్యతో' 

2 ౧౮. Cr 
ప్ప సూ. ఆతోన్యావి హ్యేశేషాముభయోః. ౧౭. 

నిక్యాదతోోగ్ని హోతా బేరన్యావ్య స్తీ సాధుక వేహృ యా ఫల 
మధిసంఇాయ శ్ యే వినియోగ ఎపుతద్విష, మంత. ౨౧౯. తస్యాఏ 

శైషవినాశ్ వ ప్రతిపాననం భ వెడఘువత్, వవంటిధం కి క్ర 
విద్యోపకా కారెక్టం భవతి. ౩౨౦. అ 

a ఇ 

— 

త్ర 
ల్ 

రాయణ్ణ యో, 

నూ  యాిదేవ విద 

యన్ని తక మగ్ని హో, తాడిముముటి ః కేక భవతి మోషర్లమ్. 
లో | డు 

౨౨౧. తదుపా _త్రీదురితనాళ ద్వారా చతొ విశుదశారణతెం, వ త్వదష్ట 
యు టో డై 

మ1.పలక బృహోధిగ మెకసాధన లే త్యన. 3౨౨. విద్యా సమఫల మేత 

నీ త్యేతత్చ్రపంచితం ఫూర్యం, సిదగ్బానంయాం క్ కం తద్యిపరితం 

నూయి లెన్ని హోతాది, ౨౨93. విద్యకి యజ చే విద్యాక్ జుపహోళోేతి 

శంసతి్ చ గాయర్ళ్యేవం, తస్తాదెవంవివ "మవ (బహాణమితి తేద్వ దేవ 

మపి. 3౨౮. తెనోభా కురుత్రో యానం వెదేపా యళ్చనో "వెద, 

ప్రతి వా శ్యేభ్యో విదా పసంయు రం "కేవలం చ నిర్జిస్టము. ఏ౫, ప్రహా 

చింత్య తే ము ేకడద్యాసంయు.. _కృమగ్ని హో తోడి, క్రీం విద్యా బాతు 

తయా తయా సహ కిలె ల్లైక కార్య ఆ”౦ లభ లె. 3౨౬. కిం వా విద్యా 

యు శక్రం శేవలమపి బాది కెషతోొ లభ కే, ప్రతి సంచేపా వా విద్యాయుతె 

"మేవ 'యచేతదగ్ని హోత్తాడి. 30౭. వ,ణిపద్య తే త్రచెవ హీ నిదాస్ట 

సహా కారిశుెం న చాన్యద పి, విద్యాయుతేస్ట వ వ. ద్యాపాశాదవగమ్య లె 

వికేషో,.యమ్. 3౨౮. శ్రుతిర త్ర యదహ రేవ జాహోతిత్యాద్యాక 

లై వముసదిశో తి, అసమృతున్గవిజ షో రూపం విద్యాయుతకర్శణకి ఫలం 
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కించ. 3౨౯. బుద్ధ్యా యుక్త బ్రతి స స్మృతిరపి విద్యా యోగతః సలం 

బూూకే, ప్రత ళం కాం వారయితుం ట్రూతేత్త త యేవ విద్యయ ల్వె త్నెనమ్ 

330. సత్యం విద్యాయుక్త కం యదగ్నిహొ త్రది దిలక్ష ణం కర్మ ల 

విద్యాహీనాద్విశిస్య తే బ్రా భెాహూణ్ య థా నిద్వాన్. 350. ఏవమపీ 

కర్త విద్యాహానం యో దవ సహో క్రౌది, తచ్చదం విద్యాయాం న 

హృతం కాన వేవమమిహు భవత. 33౨. యస్తా వ తఫిః 

వో "న్నిహో ఆ టేః 5 విద్యా "పాతుత్వ్యం ఖల్వవినేషేణ పృడర్శిత్రం 

న 

. 339. నన్విహా నిద స్టాయు_ రం విద్యాపానాద్య దా విళష్ట్రం 

ం విదా్యానాధన మేతద్వి దా స్థానం తదా కథం భవతి, 53౪. 

చేనె నం వి ద్యాసహితేస చ కర రణ్ గ్ని హో తా తా బేః సామన్థ్యాతి 

కయేన హీ విద్యాం వతి కఫ్చేదతిళ మో భవతి కే 33౫. నై తావతా” 

విదాషహీననై వ్రతన్నా నిహ్సలతష్టం స్వాత్ , యజ్లన వివిడిషంశీ 

శ 

శ 

S కిలావిశెషేణ. 33౯౬. ఆత్త జానాంగతయా వచర్శిత 

నాన్టిసర్థి ణాగ్ని హోతా దః, న హొ విదానం గత్వం కకం ధని 

532, యత్కే_ర్శ విద్యయా కీల కరోతి తద్వెర్వ 

వ తరం భవత్కి ఉవపళతి చెమమన్షం శ్రుతిర త్ర యడేవ. విజ్య వ్రు 

త్యాద్యా. 33౮. విదా్య్ధాహానమపిదం పైహ్యవదితి. గమ్య త రమ 
క నష్టే గ మాం ర స ప Bn | క్ 

శుత్యా, తదను నిర్ధివ్చర్త గం స్య ర్యృసాథ నసమర్థ ఆ" రూపమ్, 

3 3౯. అందదు ఉం విద్యారపాతం యదగ్నిహోో త్రాది, 

మోతీ డ్లేశే శేన కృతం తదుభయమపి కీల ముముతుణా సమ్యక్. కారం. 

వహ జన్మని పూర్వం వా సళ క్ష్ కియో గన దురితముస్తూలన్థ్ర బ 

“రోత సాధ నభా వం 'వ్రుశివద్యమాన బుతిద్ధి 3రం. శ్రావణ శ్రద్ధా" ష్ 

ఇ్యనశ మాద్య్ధంతరంగ సా పెడుం, బ్ హతే విద్యయా సహ కర 
లి ల తాట డా 
ఇ బేక కార్నమితి నీద్దమ్. 35౨ లి లి థి 

నూ. భోగేన త్వితంవవయి త్వాథ సంపద్య లే. ౧౯. 

యె సుకృత్రదు మ్మ తే చానారబ్దఫలె త యో; తుయూధఫీహిొతేః, 

విద్యాబ లన యె వునరావ బస అహా తేలు భోగన, 3౮ 3౩. మేపయిత్యొ 

నంతర మిహ విద్యా సంపు త్స్దలె వరం బహ ఇహ తెసి తావదెేనే 
wey 

క్యాద్యాశ్రుతయోవి దర్శయం త్యేవమ్. 3రర. నను సతి సమ్యగ్థాని 



a 5 అ 150౮01 చతున్ధా థ్యాయ దిరితియ పొదః. లి 

భవతి యథా తనువిసర్లతః వూర(ం, దొష్టితవృ వ వంచ ఖొనం దిష్షచం దృ ద 

దర్శననయేన కన్వనినమ్, 5౮౫. వత్చాదపి న కుతో వానువ్నర్షతే 

ఫతీహూ న ఫ్రునరా వే ంకట్టిం, ఉవభోగతువవణం కీల భవతి డ్రెతానుపృ తి 

మూలమిహా,. ర. న మాన యూదు గో పుసరన్య తృొదుగ వ్ కంట 

దపి్కి అవర। కరాళ య. ఏవారభ లే భోగ మపరసుజ ఉన్న. ౨ల౭. సాం 

భలె న హా భోగం జ్ఞానేన మ § తస్య దగ్గ బీజత్యాత , పీలళథాఫషజ్లాన బ వెన 
త 

. _ .. "వే బ్ సవ కస 
వ తనుపాపే కర రృభోన మారభ త, 3 ల్, మిథ్శ్యజానే తనీ ౯ ఆత 

జ్ఞ నెన మూ ఎకార్యనిగ మే విచదువః కి వలన్సవుప, తి "నేన మూలత ద స్ ఆంబ్ది ర . ద. సి ల్. 

దం సమ్. వరణ.  కొరరకమామాం౦ంసామునివా వూ సన వర చిత 

సేయం,చతుక థా భాయీ కన్యాం ం చతు నస సండ్ల TE యోఒయివుఖథాస్త్రయుః. 

2X3. తత్త పృథమే పాటే డి సూరా" యశ్చ భాహ్య క*౮ "క్ర 

కాశితొో భవతు సో౬యమనవద్య . ఆశ్యావృ తేన గమలెక వ 
ఫ్రీ వై ౧ UU 

ఇడి చతురాభ్యూయు వ్రధమపాద; ఎ 

అథ ద్వితీయపాదః. 

పూర్వస్నె౯ కిల పాదే జ్ఞానఫలం సకల మేవ నిర $5 అస్మి క్ 

పాబే యచో్చోపా స్థిఫలం బ్రవ్యాలోక సంభోగ్యమ్. ౧. తేదష_క క్యు 

తెక్టలు సం అరి హ్యార్చి రాదిమా చణ, సా చార్చి "చివరా నే 

See అధ్యాయసంగతిస్పా me కం వ 

సూర్య పాదేన, 3, 

సూ. వాజ్సనసు స దర్ననాచ్చద్దాచ్చ. ౧. 

వంశానమర రాజ మనలన వ పృథనుమిహ యశథాశొస్త్ర మ. ల. 

ఉత్కా?0తిక్కమమేవాచ పై ఛవరీహ యేయముత్కా_్రంత్ః, సా ఖలు 
వద్వవని దన లం న విశే పష ఇవా మ ౫ .పాయణ 

వాళ న్వ్ 5 “Do హొం విప శ్రీ తరియమామ్నా ఆ ఖల స్వ నో వతు తె తదా 

౫ నేజని తేజ పురుషస స్ట పయతో వాజ్బనని తన్న ను పా,ణే, ౬. 

పర స్యాం హూ చేవ తోయాం చె సంపద్వతే వ్రత్యు_కృం కిము Ye 



pea 502 భా బ్యాూర్గరత్నమాలాయాం 

వాచస్సవృ త్తికాయాస్నా త్. ౭. మనసీయం సంవ _త్తిరాాగర్భ్ర తె లేవ 

వా భ వత్సా కిం తే g చ సవ్బ_్ట్కాయా వాచస్పంప త్తి తెరవ యుకా 

స్వాతి - ౮. వృత్తి త్తిమదరవరా యాళ్ళు) ₹ తెరుదా వృ త్తిమాత్రప 

స్యాత్, స్వాల్లతణా నశేయం యుక్తా ముఖ్యార్గసంభ పెపి నా కం 

తసావా, వాచవఏవ హా సవ్బ తెకాయూ లయా౭ త్ర యు క్త వతి, ఏవం 
బీ ఎవి 

మాయి. — చాన మా టూతె వి, తెరవ పూలరూూతే యు కవత. 
స లో ~ (WU _క్తఫ్రో ౧౦. నస గ్షాణాశ్యే 
జాత వ వాజ నసిత్యాది తే ముపడిష్టం, వ వాగర్హ్భ్రు _త్తీవవతయా 

అ 

సూ 
@ 

తదాష్యాఖ్యాతుం యు_క్షమ తే కథమితి శక్. ౧౧. అవిభిగో నచ 

పత్రి నమ్ షల్ నో తరత స నాదిత ముత _కర్్ల్రె కృృత్చ్నా లయం, త సాదిహ వృ ఆల రారా 

వివతుతో' నైవ వృ_్తనుది జయకి, ౧౨ వహ న 

తు వాచవవ మనసి లయః. ౧౫. శేనవిదవి 

దృష్టోయం నను స వాబ్యన ననీతి హీ శు శ్క్తిర్చ్యూ లె, యాగమ్య యో 2 హీ మనని 

ద్రతీయ తె న తేన కుతవ్రత్ చే చెన్న. ౧౬. “మనసో వాక్స్సక్ళత తభ" 

వాన్న హా వాగ్ర యోా భ పెన్న నవు, యస్య యతశగ్ త్స _ల్లైస్తత్, లయ 

= దృశ్యతే "లోశే ౧౭. మది కెరకాదేరవ న చ మనసో వాగు 

ద్భవః క చిద్ద ఎపి వృత ను త్ లప చ లయావ ప చ్రక్రితిసమా లో ఫో యావవ్ 

క! ౧౮. అగ్నెర్హి లే బనస్య చ; న్భల్త లిక క్ల హారి వేంధ నెభ్యస్సా త్ 

అప్సు చ తదువశ్ వూయం త్యజెవ చవాపి భవతి 'సన్వత్ర, ౧౯. వాజ్యన 

నీతి కథం వా సాధుస్స్యాదిత తోత, "త పఠితమిదం, శభాశ్చతి సభా 

భేదపరో భవతి వృక్తివృ త్తి తిముతోక ౨౦. 

ఇగ 

సూ,  అతేవవ చ సర్వాణ్యను. చ్. 

పపొ చోవపశాంత సేద్దాః పుసర్భవమి త వవంచిత శుత్యా, యా 

నీ చెహ మనని సంప_త్రస్వాసాష్టిదాగ్థివడిం ద్రి యా ణాం చ. ౨౧, త త్రావి 

వాచ ఇన చతురాదికానాం సవ్మ త్తి మనని, సమవస్థిత వ హీ లేషొం 

వృత్తుపళమవవ న స్వరూవలయః, ౨౨౨, వృత్తీద్యారా స ర్వాణ్యవీం ది, 



గ 9 గ్ చతుక్రాథ్యాయే ద్యితీయపాదః. 1508 

యాణి హీ మనోనువ ర్హంతే, సరహాం కశణానామువపంవ+* రే పీ 
మననీ తుళ్వేపి. ౨౩. అత్ర పృథగ్ధ్రాహణం యడ్యాచ_స్పచ్చు )తినిదేళ 

ల్ వి దా పారి. 8 , మధి ఆ మాలంబ్య, శ్రుతిని ర్లేశోఒయం వాజ్ఞనఎతదం చ తేదనురొ భన, ౨౪, 

నః వాణయ_త్తరాత్ . వి. 

చ మనని వృ త్తిళంవత్సిి యచ్చా 
గం తవహూ మన; పాణ బతి సమామ్నా తమ్, ౨౫, కీమివ+*వి 

లః కింవా త్ నృత్తిషంవ త్తి అతి నిచికిత్స్చాయాం నత్తి 
స్పంపత్తిర్మత్త యంత. ౨౬, శ్రుత్వను సా రాత ఫం తత్ప్ర 
తన్న దర్శనాచ్చాత, ఇహ  చాన్నమయం పీతి శ్రుతి 

రన్న మయం మనః ప్రదర్శయతి. ౨౭, అబ్యోనిం చ ద్రాం 
తథైవ చాపామిహోన్న యోనిక్య్యం, ఆవపశ్వాన్న మితి శ్ర తిరవి దర్శయ 
తీవా లేన యచ్చ మనః ౨౮. పాకే వ్రృలియలేన్మి౯ తదన్న మేవాప్పు 
రీయ తే నాన్యత్ , అన్నం హి మన శ్చావః ప్రాణోఒసౌ పృకృతివికృతి 
భావోఎ=యమ్. ౨౯. భవతి తయోరి క్యేవం ప్రావ్తే బ్రూలేత వృ త్రిసం 
వ త్రిం, తవివో గృహాత బా హం ద్ర యనృ_త్తమనః వలయతే ప్రాణ. 
30. నృ త్తిదాషరేణైవ హీ తథా _త్తర స్థాత్సతీయతే వాక్యాత్ , కించ 
సుషుప్పోళ్చ ముమూరక్ష్రోళ్చ ప్ర్తాణే నవృ త్తీకే సతి హీ. 3౧. దృశ్యత 
ఏవ హి మనసో నవృ_త్రెలయో న ఖలు వృ త్రమది్యిలయ,ః, న హూ మనసః 

m=) _ ౬ 0 ౫ ఐ వాణక స్వరూవవిలయ।; క దొచివవి భవతి. 3 యనాతత్ప్రకృృతి 
రసా పాణో నను దర్శితా హీ మనసోన్య, _పాణవకృతికతా న్నే |) ల్ UCU జ ర తత్వారంన వర్తనానేన. 33. పాణవకతితేన పాజే సంవతు =) wo వీ Cy — మర తీపా మన్కి ఇహ చాన్నే మనవవ హీ లీయేత తథాప్పు చాన్న 
నువ్యేతత్ . ౩౪. అవ్చేవ ప్రాణోయం లీయేత వునర్న వైవరీత్వేన్క 
వ తావతావీ ఖల్వద్భ సః ప్రాణ లేన పరిణతాభ్యో హి. 35౫. జాయేత 

య హాల న్యు AT) సే వ తగ వర్తి Fs 
మన ఏలతీహ ద్ర సాణముపలభ షి అ న కొంచిదవ్వి త స్థాన నసః యా 
వృ_క్తిలయస్సా కన్న వృ త్తిమద్వ్యిలయః. 3౬. 

సూ. సోధ్య తే తదుపగమాదిభ్యః. ౪. 
యస్య యతో నోత్పత్తిస్తస్వ చ తస్మికా హీ వృ త్తిలయవవ, న 

తు వృ_త్రిమల్ల యస్నా దితి సమధిగతం హా పూర్వమత్ర పునః, 39, 



“కి జల 5 డ్ అభ్య 
స? వెహ్యూ ఆ క్రిబేదం యాతా నిజనతి వాకగిమిహా, తత వాస 

) _ త ల 

యథా , శ్ లేజనీ ఏ తివిలయవన సాత్. 3౮. దెహేాంది యాధి 
—0 SD 

పరిక ల్బనా భవత్చా భ్ వేదవ 

న్యాయా. రం. ఇతి శం కాం వారయితుం చ్రాాస్యాధ్యకు గామితొం 

బూ రేస యం వకతః పాలో విదాఇకరాదుషపాధికే. ధరమ. ౪౧. 
అ ye వైన్ ర్యాద్యూ లాఢి కఒథ్యు 
దిజ్ఞా గా తనె వాసః హన్ తదుపగామితాద్భ వః, శ్రుతిరియమి హై యావ 

మే పెత్యాద్య్యా దర్శయతి తదు ఎవగామిత్యమ్. లి. పూత్వర్థ శ్చోపగ 

మానుగవమనతదవ నత క్కుతిభ్య ప్రతి, యాతే ల చ్ధనంతెం కిల రాజానం 

నేవకా యై చేహ. ర. ఉపగ చ్చంలే కశక | పా హరలో కం జిగమిషుం 

చ జీవమని, స్వే ప్రాణా అభిముఖతో యాంతిత్యువగమక్ము ( ఏక్తా 

దృష్టః. రర, సర హూం పాాణానామవి స పే, EEN శైవ  చాయమనుపదిష్ట్రక, 

పహ చ తముత్కా మంతం హణోనూ తాన మతీతి వాక్ష్వమపి. రి 
ల 

ఇస గ వంచవ్చ “నుగమనం కిల విశేవతో బ్రూలె, అంతరిరజ్ఞా నం 

కిల యవచ్చాధ్య మన్య దర్శితం శ్రుత్వా. రో. తచ్చాంతకజ్ఞానం జీవే 

ప్రాణస్థితం వినా న భవెశ్, ఇక్యువదిక స విజ్ఞాన ఇతి శ్ తీరిహా 

త్రత్రో భజ్జీ ర౭, పోాన్యా్యాన. నం కేనాస్యాధ్యవ్. ఏవ దాం త్తి 

నన్నిహ తేజన సిస్టివ పాగరయళ్ళూ యే పరం సూత్ర. ర౮ా, నోఒధ్యమే 

అతి హ్యూధి కాలావః కుతఏష ఇతె శంకష్టమిహ, యహస్తామత్మ 'ముణాది 

వ్యవవారోథర్టితుమూాల లక _స్పస్తాత. ర౯. అవీ చ శ్రుత్యేంకరగతవి శేష 

సావేక్షతా భవెదస్య, నన్యేతచ్చు)/తివచనం యశ్చా ఇ నేజసీతి కథ 
/ 

మితి చేత్ . ౫౦. 

ge 

సూ. భూలేషు తచ్చుతేః. సి 

చ తేజస్పహ రజేషు చ భూ తేషు ప్రాణసహకృ తోధ్యత్ః, 

సూ వైషు దేహవీ జేష్వవతిష్టత ప్రతి కిల శ తెరర్భః ౧. దర్శయలతి 
nt on = షా అనవాక 

శ్రుతి రేషో వాకాస్య చ వేజనీ శం హా వనన న న్ అసమ తే 

స్వాహ భ్య మ్ స్యెళి చేన్న దోపోయమ్. ౫౨. కృుత్యా హి పూర్వ 

సూ ధ్యతు. గామి ఆ "వవ యౌ, రధ్యమోజ కిలాయం (4 
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తదంతరాళే నివేశితో యసాతల్. ౫౩. యళ సుఘా,న దురాం 

గతా హా వజతి పాటలీవుత 9, స పజల టా | క త (క కూ య! స్రుఘ్నాదితీవ భవతీవా. ౫౮. తస్తాదధ్యతస్య చ తదంతరా భవేద 
వసనం, నను తేజస్సహా చరి తేప్వస్యావస్థానమి త జు యచ్వోో క్లమ్. 

ot తత్క_థమువవన్నం స్యాద్వత వకం శ్రూయతే హీ లెజపవా, వాజు 
నసత్యాచ్వే హీ శ్రుతి వా'్యే తేజసత్యత। వఠతి. ౫౬. 

సూ చనెకసీ కొ దర్శయతోో వం, ౬. 
డా 

తేజనీ నైకన్నీ౯ కల చేహోంతర యో గసమయ ఆయా కే, జీవో, 
వతిస్థ తే సౌ వంచాత్స కతా యతళ్ళరిరస్వ. ౫౭. ప్రశ్న వృలివచ నేఅవీ 
యథో_క్రమేవార్థమత, దర్శయతః, వెళ్ళ యథా వంచమ్యామిత్యాచా 
తగ్గి కత్యసూ టై కూ సరా, వా్థాఖ్యాతం తత్చర్య్నం శు తిస్టృతి 
వైతేవము ముపదిళతః, వృథగ్థమయ అపోమయ ఇత్యాద్యా హీ శతి 

ఇ wa వ్ ఇ ని ర 0 ర్య శా జ _స్థై యమ్. ౫౯. స్థృతిరవ్యణో 1 రమా త్ర ఇత వ్రదొప్టి పంచభూత 
కార్యత్వం, దెహస్య వృపడిశతి హి తస్థాదద్భూ కపిషతీహ సాధూ_క్షమ్. 
౬౦. నను వాగావిషు కర ణేప్వఖి లేవ్వువీ చోేవసంపవ్యా లేషు పునః, 
చెహాంతరసం వ్రే పా వేలాయాం క పునరేవ. భవతీతి. ౬౧. పృక్నె 

హీ శ్రుత్యంతరమస్య చ కర్య్ర్ర్రయత్యుముపదిశత్కి క్రుత్యుంతరం హి తౌ 
హ యదూచతురిత్యాదినా పనీదం హీ, ౬౨. అత కిల యాజ్ఞ 

థి mee షు 
వల్కా-్టి రృఫాగసంక్షై మునీహీ కరెవ, జీవాథారం బూత స్తేనచ కర్తా 
రకర కన, =. భూతా శృయత్య మేవం సతి వూరోగ_క్షం 
విరుద్ధ మితి న్న, తత్ర చ కర్మక్కయతా గ్ర వోదిసంజ్ఞన్య క రృమూలస్యు, 

ఓర, ఇం ద్రియవిషయాత క బంధనరూవన్య వువృ _త్తింత్యు కా, అహ తు 

వునర్భూతో పాదానో 'దేవోంతరోద యోఒయమితి. ౬౫ భూతా క్రయ 
తషము_క్టం వశళంసతురిత్వ నేన పునర త్ర, వ్యైభాన్యవా శ్ర, మేవ 
హం కరణ తేన దర్శితం భవతి. ౬౬, తత్క_ర్మణి నిమి త్తతే నాపుర్ణిప 

పద్య తే హీ పునర త్ర, భూతోపాదానక తా భూతాక్కోయతా తతళ్ళ్చ 
న విరోధ ౬౭. 

సూ, సమానా చాస్ఫతు్యుప క్షమా దవ్భృుతత్వం వానుపోవ్య. ౭, 

ఉల్కా)ంతిరిహ కి మేషో విద్వద నిదుఫోస్సమానరూ మెైవ, భవతి 
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a ఒక స్ a జీ 

పీ కిం వా నేయం విశెనవతెగివ పెతి సంబేపూ, ౬౮. తత విోేష 
ర న్నే కానా 9 a ed 

వతెతి పా, షం సిెమా హ్ భు కసంక్లిష్టా, ఆని శ్రీయ్యంతే భూ తా న్య 

తావిదుకా వ ఉస నావ ౬౯, న ప్రవర ర్చవోఒ సృ న్ విదుజో యస్తాద 

మృతత మళ్ను లేవి వశ్యక, తేసె స్తాదవిదుషవపో తా ంతిరియం సా హీ 

న ఖలు విదుహోఒస్య. 2౦, నవు నిదుష వవ విద్యా ప్కకరణఒలతో 

భ వేదిహో త్మా_?ంతీః, మైనం 0 ._సాష్టిపాదినదిహా సామా స్యెనానుక ర్త గనం 

వ అటో శ్ర హ్ హా స్భపతినామ నిరిషం 
693 

అశివతి నామ విపాసతి నామ చ పనస విత హీ తథా. 2౨. 

రరృసమా వవైలె హ్యత్క ? స్వాపాద తొదాను!. ర్యంతె, నిదర రణ 

వ వకృత ప్రతిపాద నానుగుణ్యాన. ౭29. స్వ్యాపాదయో ష్ హా విదుహో 

విశేషతః క్యాప్ న పొ వివమ్యం లె, ఏవమిహోో తౌ 0తరియం మహో 

న్యా ౭2౮. య త్రో వర సాళం వ్రయతన్నె _నృెజస్పంప 

నునీల్యే తొవత్చ 08వ పాద 

యిషీతమిహ. ౭2౫. విమమే పోనా ప్కతిషి థొ నేయమవిదువ స్ట 

సాత్, ఏవం వాస్తే ట్రూ బూరే వు వయ్య తా. 9రతిరియేం భ వెత్సమా నేతి, 

2౬. ఉ క్మా_)ంతిర్వాషజ్య నసీత్యా ద్వా యా సా సమానరూవెవ్కృ వి దద 

విదుపో రాస్ఫత్యుష క మాబేవమేవ భవతి యతః. ౭౭. అవిసె శవతశళ్ళు ) 

వేయం కర్రానిద్యాక్ : హీ చేహవీజాని, భూతాని సూతృరయాపాణ్యా 
వి త్రైత చ కర్త సం వ్ర యుకోఒయం 2౮. చేహవోంతరం గ్ర షాంతుం సంసరతి 

GA ట్ర ల డో 5 ర్ల Gl (స్ట 

SS 

పువస్పఏవ. విద్యార స్త సు, జ్ఞాన ప్ర కౌశితం కిల నాయ ద్వారం పరం నమా 

శ్రయతే ౭౯. అసృత్యుపషక క,మా+ది త్యే తావద్దర్శితం హి నూ త్రకృళా, 

సస్వమృతత్వం మొవ్యం నై త్త ద్దేశాంతర ప వ్రయు_క్షం స్వాత్. ౮౦, 

భూతా శ్తయతా పాసృత్యువక్ర పూ వావి తత్ర భవతి కథం, ఇతి 

స ంకాం "సరనితుమనుపో కే మిత త తడెతదభిహీతం హతే. ౮౧. అమృ 

తత్యమిహ యదుక్తం తదిదమవి ద్యాది కానద గ్ల ఏన సో ఆవేవీశమేన 

స్యా _తృదపరవిద్యాబ లేన లభ్యత ,౮౨ ఆన్ఫత్యువ క, మోఒయం భూతా 

శ్రాయతా చ తత్ర సంభవత్కి గతిరిహా నిరా శో యాగణాం ప్రాణానాం 

నోవపద్య లే కాపి, రా౨. నో 
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సూ, తదాసీ తేస్సంసారవ్యవబేశా త్. రా. 

లేజ _సచ్చ సర న్యామిత్య త్ర, వకర ణాది యో గన, తదిదం 

వక్క హతం తేజస్సాధ్యతుం సకగణం చస ;, పా,ణక్ు. ౮లో భూతాంతగోవ 

సనం ప్ర పు యతః పుంని ఒస్య జేవణాయాం పూ సంవద్య తే పవర సామి 

తు కరో కీన్భశి భ వెదేమషో. ౮౫. సంవ తరమా భ్య వేదితి చింతెయం 

డు “యుతే 1 తతా ర్త అవే రై న క్ లా తతి సా, ఆత్యంత ఏవ 6 డేరా 

జ్జ 

యు క సత క్ తతా 
ల || చిం చల 

యత స్తన్నాః. ౮౬, సర్వస్య జనిమతొ ఇ వ్రనృతంయం దవతావరా 

స్ప పాగెవ హా పృపంచితమతే పాయు; తలే! బై వెదస్నామ్. ౮2. 
| 

రు కా సప ర్తరితి వాస్త బరాతే విభాగ మేవా త , భూ తొంతనవనహా తం 
లో టం 

త్రే 3 కేన 0 ఆ్రా డి కర ణసంన్యిష్టమ్. ౮౮. అనంసా. విమాశూదావీతే 
చై 

రాత వెదనాయిత్తాత్ , అవపతవుల వా కావు తిన వచవదిళ్న్న తెన్ను 
అ ny, చలి తి (3 లి 

రంసార, ౮౯. అహ వు ద్రవం వ వసం స యోనిమస ఏ9 త్వా! ప యా శ్రుత్వా వ్ర చా 

తవా గాయము నా నాశ రిర యూ గాత్చంసారో ను వస స్యథాహా నవా సజవి. 

చ రాలు సంపట్యెత బ్రహా వా, వా మం 'యెన్క తత్ర 

వర్డ్ గ్ " ప్ర మీదం వ బికశౌా సం చవ మేవ స్నాక్. ౯౧ మిథాళజాన ఇ do లి అల 
నిమి 'బంధ్ధో క్షూనాద్భలెన నే తే తస్తాః బృపషల_పుల ుయవత్సంపు ట్ర fe 

యం హా పీజే దసరా, ౯, 

నూ. సూత్రం వ్రమాణతక్చ తథోపలబైః. ౯. 
లీ 

దనక ఏ తేజః మారో సం సుర భూ తాంతరసహితం య తజః మూర _క్రమస్య దేవ స్స, అసా 
చాల ద వోత్స వసత ఆశ్ర యభూతం _వమాణత నచ ౯౩. నూక్షం నాడీ (0 అ = చారీ 

నిమ్మ ఏమణా సాకు పైత, త దేవన కి నిష ణాదిభ్యో హ్యేవగ మ్యు తే స చరం, తత్ర తీనుత్య్య్య దవ వ 

సం ంచారస్స షచ్చతాదియో గాన, ౯ అ పత తీఘా తో దేవోన్నిర్లచ్చన్నో 

వలభ్య తై చాత్ర 

సూ నొపమ్వానాతఃి ౧౦. 
| సూత్ను కాషదేవ వున స్తూ. శ రికస్ను చ నమమ నన. ౯౫, దావశిది 

ం ల 4d త 
మూల కేనేతరడిహ నూతుం తు నోవవు దెస టె 

- ల లి 

నూ. అనస్న్య్యైవ చొ వప ల్తెంవ. యోహై. ౧౧, 

నూవ్షస్యా గ రిరన్య్యైవ భన లేపు యోఒయమూహ్హాల్రే, ౯౬, 

లి 
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శాయాం రూపాదిగుతషుచ తత్ర సత్వ గవి చ. ౯౭, నైవోవలభ్యతే 

ఒనా జీవదవన రేఒవగమ్యతె సోయం, త స్థాత్సిద్ధళ రీరవ్యతిరి_కృసమా 
వే ల అ 6 BEN ఇ అ "౫ వ్ర 

దర్శయ త్యవమ్, 

సూ, తొషేధాదితి చేన్న శారీరాత్. ౧౨. 

ఆత్యంతి కమృత ల్ల గత్యుత్కాాంతాొ ఫ్ భావ ఉవదిష్ట్రః. ౯౯. 

నేన శేనాపి “హాతునాత్ర, పునః, ఆశే కర్ణి 

వృతమెధత తా మెతొముత్తర త్ర, సూల్రైణ. ౧౦౦. ఇహ చాథాకా 

మయమానో యో కామళం్తత్ దృశ్యతే వాకస్టిం, కాణి శరత" హా 

తత, చ యఆత కామస్స ఆ_ప్పకామస్సా విత్. ౧౦౧. యది భవతీ 
టో శీ త 

చా_ప్టకామోా నిహ్మామస్సాస త్రతి హ్యూకామస్సా్యాత్ ౩ ఈద్భగ 

కామయమాన_స్తస్యో కాన తినైవహి ప్రాణాః ౧౦౨. ట్రై హావ 
జల నా అడ వ్యా Vat. 2 Me మాసు 4 
సక స విద్వాక్ బృహాస్యతలి చొోవదిస్టం హూ వు న్లైనందాక్ర యస్స 

బాత కామో౭ఒయమా ప్తకావమస్తు. ౧౦౨. ప్రా,_వ్రవరానందో యో 

నిష్మా_ మోఒవ్య క్రవాసనారహాతః, సోఒయవుకామో యశ నక్ష 

బహిఃకామవిరహీతో భవతి. ౧౦౮. ఇహా వరవిడాన్టివిషయాత్న్రతి పే, 
జ రార. ర్వా , ర లు 5 న్ 

థాన్న పరమాత్మ త త్వవిదః, హై ణానాముతా గ్లాంతి ద్రైవోద తి వన్న 

చైవం స్యాత్. ౧౦౫, పృతిషపేధథోఒ=యం యస్తాన్న శ రీరాద్బవతి కింతు 

శారీరాతొ, అవగమ్య తే న తస్తాత్సాణా ఇతి పంచమీ ప యూగెణ. 
5 లె ఒరి బో ~~ wa 

౧౦౬. కాణ్వ శ్రుత” పీ దృష్టా స్ట సంబంధమా త్ర విషయైన, 

శాఖాంతరగతయా పంచమ్యూ సా భవతి తద్వి నెషవ రా. ౧౦౭. తస్తా 

దితి తచ్చ బ్దేనా భ్యుదయాద్యధికృత్ పా యూ దేహీ, సంబధ్యలే సవవ 

మా థాన్యాన్న తు కడాచిదపీ దెహః. ౧౦౮. నో త్కా్రమంతి ల్రాణా 

స్తస్తాదుచ్చిక్రమిషతళఇహ జీవాత్, తేన స్వహావ భవంతీత్యర్థ స్తా 
ఆవ బీ WW a ౬ థై 
త్స )తీయతే వాక్యాత్. ౧౦౯. భవతి హె సప్రాణస్య వ్రవసతఏతస్య 
నేయమత్య్మా_)ండ్కి  చేహాదేతస్తాదిత్యా మెపమిమం  నిరాకరో 
తీహ. ౧౧౦. 

. 

సూ. స్పష్ట హేశపామ్. ౧౨. 
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బేహాత్ , వతిపేధో యక్వాయం సదేహ్యుపాదానవవ భవలతితి. ౧౧౧. 

తదిదవముయు క్షం వక్తుం చేపోపాదానవవ యతవపషః* ఉత సంతి 

వ్రతిమెధ _సశావ కల తకాఖనామిై హాశకేఫపామ్. ౧౧౨. ఉపలభ్య హా 

నన్యుక్చవ్వ ఇల్వా_క్షభాగసం ప్ర? ERY యు త్రయం పరుష. ప్రతి 

రర పురువ ఏష చేహన్సా్యత్. ౧౧౨. అస్యా ద్దవాత్పాణా 

త గ్రా/నుంత్యుత న వెతి తత్స 9్న, నెళ్యావా యాజ్ఞ న్ద్వల్య స్ట తీ 

వహోను తా, క0తపటీ మూలంబ్వ, ౧౧౪. హ్హా కొషం తర కను" (్రంతే 

షు క్ష న్ఫుతోఒయవమితి పునః వ పృ, అ్నత్తెవ సమునమీయంత ప్రతీ 
హొ తత్స విలయం ప్రకా లస? తత్సిద్దయ స ఉచ్చా కయ తీతి 

చా! ళ్య దర్శితం శం శ్రుత్య్యా ఉచ్చా పయతా ప ప్త ఛాయలతో చా థాతస్బకా 

నస సత బ్రతి, ౧౧౬.౩హా బాహ్య 

చ్చ పయనం ఆ థ్రానవమూర్ష "శేరివ చేవ దెహస్వ థల బ్ల కారిత్వమ్ ౧౧౭.స 

వతి వరానృష్టస్నో వ త /ంత్యవ థెః వురువశొబ్దవాచ్యస్య, దేహనసై న్స్ 

వోళ్ళయనాడీని స్యున్దెహినా న నై తాని, ౧౧౮. తసాదత న ట్ 
వ శ 

త్బాాణా వతి వంచమి వ యో7వ్కీ , తత్చామాన్యా ద్దేవత నోర ఛేవో 

సచారమాత్రైణ, ౧౧౯. దేవూపాదానస్ఫోత్క_ (మణనై కన హీ భవే 

న్ని చధోఒయం, ;యద్యున దేహినవవ వా, ఖాన్వం భాతివంచమిాపా లే 

వాయువూవణబ లేన చపాబ్సి స్ఫృద్ధి 

3 ౨౦. షష్టుపాళె తు పునర్భిద్యత్నంబంధిని యము తా ంతిః, వతిషి 

ధస్టితే ఇ ల్యేతత్ప్రతీయతే తావతా త తెర్న హా, ౧౨౧. వానో 

త్యాంతి ప్రతిషే సథార్భ తార్టదస్య నిగ మువాకన్య, దేవాపాదానే పా 

ప్రతషిద్ధా స్వాన్న చేహకపాదానా, ౧౨౨. ఇవా చేవాదుత్కాంతిః 

ప్రాప్తా న తు దేహినః క్యచిద్యావి, అపి చేహ చముపో వా మూర్జో 
వెర్యావ నేదముత్క_నుణమ్. ౧౨౨. ఆదిళొష్టి సప్త పృపంచమవి ద్వడ్విషయం 

వ్రవంచగమనం చృ ఇతి శామయమాన వలో హ్యుపసంహృతి చ 

కఇామీవాోవిదొషః. ౧౨౮, వి ద్యాంసం పునర త థా కామయమాన 

వతి పరామృశ్య ఉత్కాాాంతి మేవ యది తద్విషయేవి పాపయేదిదం 

వాక్యమ్. ౧౨౫, అనమంజసవవ సా సద రస స్పకలబ్వ త త్రృత్య్క 

లెనావిద్వద్విషయే గత్యు కాంత ప్ర స్యరెరార తే. ౧౨౬. 
విద్వద్విషయే ప్ర పతి వేధళృతి వ్ధవజేశ సార్థక తోయ, వ్యా ఖ్యేయమివా 

క్ 



1510 భాప్యూర్థరత్న మాలా యాం 

నచ బ్రవ్యవిదస్స ర్వాత్మేతాం పాపన్న సరి, ౧౨ 

ఆ త్మా_ /ంతిర్ల రపయముపవన్నా, ఉత్క్కా)0త” చ గతెౌ వాన 
నిమి తం తేన్వ విద టె కించిత్ ౧౨౨౩౫. ఆఅ ౨౨ నన్న విద్య 

a 
ఇత్యాబ్యా అవి భవంతి యాశ్ళు “తయ తాః కిల గత్సు త్యాంతొ టీ ( 

ర స వముపదర్శయంత చాతే విదః 0౧౨౬౯, 

లి 
సుపుమం ళవ్నవంతి భూతాని. ౧౩౩. ఉపసంహృత 
న ఈుకను మారుతాచ్వీ ఘాం, గతిమంత5ంక్ష గోఫా ఆ DU _ 

కృతా సచతళ్చ దర్శయి తై సనమి. ౧౩౪. ఆత్మ ప్ర భొవమఖిలం జాము 
లో సరా బెవమయమిత క తసాడతి శు తీనాం వివ గ వయం సరా భవనుయ పా, నర లా, రుహ యో గై వ Ss 

(fel 

నూ. శతాని వచే తథాహ్యాహ. ౧౫. 
యాని ప్రాణవదెన ప్రదర్శితానం ద్రియాణ భూతాని తాని 

పర బహావిద స్తసీకా పరమాతని వలీయంతే. ౧౩౬ శుతిరక లీ లాల రీ చాలీ లో న్ా / మైవ మేవాస్య పరిదృష్టురితి బోధయ త్యేవం, నన్నిహా గతాః కలాః 
వంచద శ త్యాద్యా శృతి పరాయేయమ్. ౧౩౭. సా హొ పర స్థాదన్య లట ద్వ ధీ '్రావి కలానాం లయం వ్రదర్శ్మయతి, మం సా వ్యవవోరా ముస ఖలు 
మొ కేలాకః, సవకి రెవ హృథీవా నై ర్థి వాది కా పా కలాకి, ౧౩౮ స్త్ర, లి రేవ వృథి బా స్టిదీన పీ యంత్రి 
త్ | | ra షం | వ an ఇ అయ్య న్ న న్ బాత దర్శయతి, ఏపా పర మా ర్థాఖ ప్రాయ బ్రహాణ కలా లయం 
బ్రాతే. ౧౩౫౯, 

సూ, అవిభాగో వచనాత్. ౧౬. 
విదుపో యో సౌ హీ కలా ప్రల కి ప్రతిపాదితస్స చాయమిహ, 

కిం సావశేషళ్తత రేపామివ కిం వా స నిరవశేష ఇతి, ౧౪౦. సంచేహే 
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లయసామ్యాదిహ శ_క్ట కవ కేషణా తా పనక్ణా హీ, అవిభాగో నచనావితి 
లయ మతం నిరవకేదమువవి తి. ౧౦౮౧. జ బ్రృహృవిదోఒస్య కలానాను 

విభాగావత్సీరేవ యుక్తా స్వాత్, యత్ ఇ ఇహ వచనాదస్తాత్పరమవివాగ; 
ప్రలీయతే 7 తాసామ్ ౧౪౨. "వా చ కలాలయము కా ఖిద్వేతే వవ 
మూవనా బ్రాతో, ఆసాం హొ నామరూపె భిచ్యె జే రూచి కే క్ర 

పుగువ ఇతి. ౧౪౮౩. ఏహో కలోమృతోభవతీతి చ గ. కలిడ య 
ముత్ర క్ట క అకావిద్యాజనితానాం చ కలానాం న విద్యయా జనితే. 
౧౪౮౪. ప్రళయే వున నేతన్నీ౯ స్యాష కృవశేషతా కథంచిదప్సి తస్తా 
ద్ర, కరొనామవిభా గావ న త్తిలేవ యుకా స్యాత్. ౧౦౫. 

హూ తదోకో గజ్యలనం రత్రకాశితద్యారొ విద్యాసామర్యా త్త 
అ బగ 2 జో షు గత్యనున ృతియోగాచ్చ హా రానుగ్భువాత ళ్ళ తొధికయా. ౧౭. 

వహ పవి ద్యాచింతాం సమావ్య త్ర, వ్రసంగతః పాప్తాం, 

చింతౌమధునా పరవి ద్వావిషయాం పునరివోనువ రయతి ౧౪౮౬, 

నిద్వదవిదుపో రా సృత్యషక్ర క మాత్క్మి_ల సమేతి చా తా ంజీక, పా పాగభిి 

హతం తమేవేవానీమాసృత్యుపక్ర, వుం బ్రాతే. ౧౮౭. ఉప వసంవృాతవా 

గాదిక లావస్యో చ్చి క్రమవత ఏతస్య, విజ్ఞానాత్తన ఓకో వ్యా తనం 
ఫ్ర లి ఇకా దా లె 

హృదయ మేవ నాన్యపితి, ౧౮౮. దర్శయతీవా సఏతా న్తేబోమాత్రా 

ప్రతి శుతిన్నెయం, తస్య చ హృదయ న్యా గ్ర Xo ల శమం స ప్రద్యోలితే 

తతళ్వాయమ్ ౧౮౯. చహ్నః వ పృభృతిదాషారా సప మతి తత్స) 

కాశిత ద్వారక ప్రతి చడు రాగగ్టేషా దానాముకౌ్మై, రత్త, ర్ ర 

క్యుషా. ౧౫౦, హృదయస్యాగ్యం పృద్య|ోతత ఇ త్యాద్యా య. వా 

సా కిమిహ్హ విద్వదనిదు హోర సమా కింవా విదుఫో విశేవ ఇహ 

కశ్చిత్ ౧౫౧. ఇతి విచి క్శ్సాయాం శుత్యవినెషాదని యమోత 
ఖా 

1 నం (౬ = వ వ వ నో యుక్త వ్రత ఎవం ME బూత హృదయ పద్యోతనే సమా నేవి. 

౧౫౨. అపి తత్స కాశితద్య్వార త్వ తుల్యే స వప విదా్శంస్తు, మూర్థ 

౮ 

స్టానా దేవ హం నిప్మా_/నులి నేత రేభ్య స్పెల్ యస్తాత్ ౧౫౩. విదాగర్షి 

సాక ర్భ స్థం క్రిత దృస్ట్రం తనైన్థివ నెతరస్య పున ఇతరవదేవ హి 

విదారక యతః కుతశ్చిత 0 దేళతోవి యవ. ౧౫౪, ఊఉ ఆ్కా) ముత్చతే 

దాయం నోత్క గ్రప్పం లోకమ త్ర, విం చేత, ఏవంచే_త్తర్థీయం విద్యార్ధి 
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నరాబ్యనర్గిశౌవ సాక్. ౧౫౫. తచ్చేహగత్యనుస లియా గాచ్చ 
ర ల క వా క స —డీ డె 

గాః 0౧ క్స భాస సారిక పేర బే న కం 
గ తిర్విల= తాన్య న్యాత, విద్యా శష త్వన చ గతింహా మవార్దన్న నా" 

కాదాష్టనా. ౧౫౬. అనుశీలయిత వ్యా సా విహితా విద్యానిశే విషయే 

హీ, తానుభ్యాసం స్తన ప్రతితిష్టత ఏష ఇతి తు యుక్షమిహ.౧౫౨. 

తస్వాదా పానీ లేన హా పశాళ్శనా హృదయసం చేనాయం, సరమను 

నృహాతవవ హి విద్యాం స్తద్భావమిహ సమావ 5 ౧౫౮. మూ్యన్య 

ఇమ స న వా Ww 0 గె శా న్ తాళాల 

యకశతతమనా డ్యూ నిష్మా_ “మతిత రేభ్యేఒ $3 శతమి తా్యాదు SS 

శు తిర ప్యవం దర్శయతి వోర్లవి ద్యాయామ్. ౧౫౯, 
wre ది” 

సూ, రశ రినుసారీ ౧౮. 

అని కిల వోగ్షవి దాకాదహరోసీ న్నంతరితిసమామ్నా తౌ, సూ 

5 ల wa స జగ ఖ్ కోకో 

చాథ యదడిదమసు కా బ్రహాపురఇతి వ్రృవంచితా భూయః. ౧౬౦. త 

కరణవీవ హ్యాథ యా ఏతా ఇత్వథత్వ తత్త పునః, నాడరశి వ నర 

సంబంధం స పృపంచమభి భాయ, ౧౬౧. య్మర్రైతదితీ తజైవ చ త ఈ 
గా ౪ 0 A ర్భ మి త్యాదివాక్యమామ్నా తం, ఉత్క మణ మేతదస్య ప్రానష్టాం లె 

యదా భవేత్తక్షి. ౧౬౨. నాడీగతరక్షి భిశేవై తెరుత్కా )దుతితి 

తత్రో క్షం, తస్తాద త్ర శ తాధికనాడ్యా విద్య్వానసా హి నిష్కాగమన్ 

౧౬౩. రళ్ళ ్ యనుసారేలైవ హీ నిష్కా్ర్యామల్యెవ ఇతి తు యు _క్తమిహా, 
వ + న బుద we 

తత్కిం రళ్ళ్వను నారిత్వం రా తావహని చావి శెపుణ, ౧౬౦. మ్రియ 

మాణన్యాస్సు స్వాత్క్ం వాహ స్యెవ తదితి సంబేహహేా, అవి శేష శ్మొవ 

ణాళ్టల్వవిని స్నేణెన వర్ష తే తదిదమ్. ౧౬౫ 

నూ. నిశి నేతి చేన్న సంబంధస్య యావషైహభా 
నిత్వాద్రర్భయలతి చ. గిగా. 

అవాని చ నాడీర శ్ల్వోస్పం బంధోఒ_స్తీతి యు_క్రమేతత్చా వత్, 

హా తస్య చర వె అహాని న్ చ క ఫముసక్వం న తుభ పదిదం రాలే. ౧౯౬౬ 

విచ్చిద్య తె పొ యస్మాన్నా రన్న తత్ర సంబంధః, రాత్తె-మృతస్య 

తస్తాన్న హి రళ్ళనుసారిలేతి చేన్మైవమ్. ౧౬౭. భవతి హి యావ 
ద్దేవాం నాడీరశ్రోఫస్స ఏవ సంబంధః, శతి లేపాముహ్తాదాదిత్వాడి త్వేత 

మర్థముపదిశ తి. ౧౬౮. యే నాడీషు చ సృష్వా రక్శయ ఇహ సంతి తేక 
లాడిత్యాత్, అసాలబవి కాసా ఆభోస్ట నాడీభ్య వవమేవై తే. ౧౬౯, 

ఆశలు 



ఆదిత్యే కిల సృష్టా వతాయంత ఇతి హీ తతోళం, ఉ 
లభ్య ఆ  నికాస్నవి | న! న Mos ౧౭౦. ఆను 
వృత్త త్తి స్త, యతో రాత్ర తాపాది దృశ | 

తస్వా ఏదోక మత్యం తడశెస్టరజనీషు. 

దుర్గ మతా భఛవపెద త్, అవా 

వ్ల్యేన మ. ౧౭౨. క ఈ తై 5 ను 

క్ర 'మేదూచద్ష్ల స్థం భ భవతి హీ వా రళ్ళనుసా రా నర్థక్యం తత తచ్చ దు రాగ 
9కు. ౧౭: న పాత, యో దివైవ పెతి 3 కళఠీ J ౧. 

మరే ఊర ౪౦ క హి యస్తు శా,కౌ ; . 

స్యాత్ . ర్ం అథ విద్యానపి వి నోర ముది రా తి పాయగణావరాబేన 
ఆక్రనుతే సా పొఠహీకశఫలేతి తోశా సవ్య _త్తిరేవ స్వాత్. ౧౭౫ 
మృతో ర నియతేక”లశా ఏక స్య డివైవ మృత్యు రిత్యవి న, అథ విద్యాకా 
రాన మృతో హూరాగ్య$ ముమసాన్రుది కోత. ౧౭౬. అపహూరాగ మొవీ 

విదుపః శ రిరమిపహా పావకాదిసంవర్కాత్ , న భవతి హీ రని శ సంబంథా 

రవశీ రో నాక శృ మెద సావూస (మ్. ౧౭౭. కించస యావత్ యవ్యే 
న్నన చెతి దర్శఘోతి తదనుదోనాం హ్, తస్తాదని కేచ్చేణాహని రాతా 
వాస్వ రశి సంబంధః. ౧౭౯౮, 

me 

ip 

సూ. అఆతక్వాయనేజవీ దథీణే. ౨౦. 

యత లహ నై వోదీఖా న పాకీకపలా చ భవతి విద్యెయం, 

మృుత్వున్న నియత కాల _స్తసాదయనెకి దశీలే విద్వాన్ ౧౭౬౯ మ్రియ 

మాణస్నక చాచిద్వద్య్యాఫలమఖలనుి సమాష్నోతి, యా చోళత్త 
రాయణమృలతిపాశ్_స్త వప, వ థితిరపీ చ ఛేవస్య. ౧౮౦. యచ్వోోత్త 

రాజన్న పతక ఇం సె నై జతనువిసన్హార్థు, క. 

నిజా సదా గ్ర తిశ్చు యేయమివహా. దర. వలెభ్యో బాతుళ్య సను 

పాలే చో త్రరాయణం వదం, అవశ గ్థకెమితి ఛ రారా సూత్రేణ ఇ నిరస్యలె 

వం సూత శ్రుకృల”. ౧౮౨. యా చో శ్తరాయణమృతిస్రాశ స్త విస్ 

సింపా ఈ కధిణా, సా చానిద్భ్యది(హయా ఫీ పస చ యత్సగతి కొం 

తేదపి. ౧౮౨. ఆ చార ప్ర్రతిపాలన రూవపలార్ధం పితృ పృసాదేన, లబ 

స్వవాృామృుట్యుం వృఖ్యాపయితుం చ చ భవళ్ నాన్యార్థమ్. ౧౮౪. 
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లాడ పీ ఇ 4 

| షో రాన స ౬ నా 9 అలో 
వాజూనామూ చాద్ చవితి న తదనంర। ౧౮౫ శుతిర చ దస 
Cg A : ; ఫ్రీ త్ య్ 

"₹ పూ యా సా నెహ కొలమాత పర్యా ఇత ర తెవాహా కా గప్ 

సూత్ర వతు రితి వ సూత్ర కారొ ఒయమా. ౧౮౬. నను య శ్రే, కాల 

ప్తత్యాదిస తి వాష్టేషం కాలదవబాయమ్్ ఆహారాదికః చథాన తె 

నానావ్న తయ వినిర్జిష్ట్రః. ౧౮౭. కథమిహా విద్యాన్రాలై, కిం వాసా 

తో నావ సోమిమాం యా యాదితక్టితే పవనం 
Ww ఆ) 

పఠతి తే ౧౮౮ 

సూ, యోగినః వతిన రంతే సారే ఇతే. ౨ం. 

అహా రాదికాలనియ మా 'రవూయమనావృ త్తయె స్టృల్ దృష్టః 

స చ యోగినః ప్రతి స్యాత్ స్తాన్తే చెతే హి యోగసాంఖ్యే చే, 

౧౮౯. న శ్రి లేనాల్ర, వమాణఇ దాచ్చ విషయ ఖే దాచ్చ, విజ్ఞా 

అ జ 5 FAN 9 ల నేషు శౌ తహ్వవతారో' నాస్ట భవతి కథమపి చ ౧౯౦. నన్వగ్నిన్హ్యో 

తివహద్ధావో _ రాత్రిరితి వైవమాద్యె హొ ఇహ చెవయానపితృ 
— కా ద 9 “మీ జ వి నర్ క యా క్రొ శాలి ఎవ పా పృతీయేతే. ౧౯౧. స్యృలెజు క్వేపీ ల్వేవం 

నాగథొంక్ళం యిన తత తం కాలం, వషవిషమాతి చ కాల ప తిజ తరహా 
ీ Wy త్రీ Se 

కిల విరోధమాశంక్య. ౧౯౨. వరిహారోఒయం కథితో యదా ఫ్రునః 
బ్య రా ఒన (౬ త్న్ క్ష గ పాం గ స్థృృళషు దేవతాఏవ, అగ్నా సద్వభిమానిన్యొ గృహ్యూం లె న హా 

విరోధ ఇహ కశ్చిత్ _ ౧౯౩. శారీరకమిోమాంసా మునినా వ్యానెన 

విరచితా సేయం, చతుర భాసియీా తస్యాం చతుర్భసంజ్ఞశ్చ యో్యూ౭ యమ 

ఛాాఫాయః, ౧౯౦. తత్ర దిగతీయపాొబే సూ త్రార్థి' యళ భాహ్య 

కారో క్ర, ఆ ర్యావృ లే రమలెః వ కాశితొ ఛవతు సో౭_యనునవదషః. 
ఫ్రీ ఈ) qa_ ట్ల! స్రీ 

౧౯౫. శ్రిగురుచర ణారవిందార్చణము స్తు. 

ఇతి చతుర్థాథ్యాయే ద్వితీయపాదః 

చతుక్టాధ్యాయు తృతీయపాద ప్రారంభః. 

సూ. అఆర్బీరాదినా తత్ప్రథిలేః ౧. 

ఏవం హి ఫూర్వపాటే నిరూపితోత్కా్రాంతిర త తత్సాధ్యం, 
గంతవ్యం కిల మార్టం దర్శయితుం పాద మేతమారభ తే. ౧. ఆసృత్యు 
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సక్స మాదియము త్కా_ంతిర్విద్వద విదుపో స స్తుల్యా, అతు క్షమా 

స్పతినాా వ్యూ నెకథా కూయతే శ్రుతిషా సు. ౨. నాడిరశి యుతే కా లన గ్ర ఏ 
ఇతె రేవతి వాళ్ళని అపరస్పృశాపి కాడి హూ కసమిక్యాని 
వక = = 

వాక్యవిఖ్యాతా. ౨ ఖ్ వతీహ చేవయానం వంథానమితొ ళు తష ట్ 

న yin -§ క! జ! లయ డం ల్ లంద చ 

ద్ ఆనా వ్రతేషనాల్ల కాత న వాయిముటి జ కుతో 
ఎకి త 

ర్త 

రో అవుతా సూర్య దా ke తాత్యాదశ్ళు శు తెనిళూపవ్ి ఢి 

ba 
oa కాం ై  

న! | 

స్పృరభిన్నా ఎరా వ్వుళ క్ం వాత, 

మరా స్నతిరితిపహా సంళయో భవత, త లేత 

ఏవెతె "యతఇమాః ప తే ౨న : ఇ న a " 
అ 

గ తాళ్ళ లశ విం ల అవీ చా జైల రేవెళ్ళవ ఛారణనుర్నాన వేమా 

యామ్. ౭. జి మృట్యెత తే ) 

చన యావత్ మీ వ్యేన న నశ ఇదత౧రావచో దృషమ్. ౮. తస్తాదేతా 

స్పృ్రత యో ఖన్నా సవ పః గత స్త్వడం 

"రాదినె నై వాధ్షనోర్ట కమా క్ర క్ష ప్తి 

తేరితి చ భవతి పహాతురిహూ, సె్వేషామవి శ 

'రాదికో నూర్షః. ౧౦. యే చే మేరణ్బప్తల్ శతా పీ విద్యాంతేర*వ 

అంజానాం, పంచాగ్ను ర్ధ పాస కానామి వార్చిరాదా్టాగ కస్సమా 

యాసు చ విదాస్టిసు న కాచిదది గతః చి వూ్న్నూతా. ౧౧. స్యా దెతద త్ర త 

వఠి తా, ఆ 'స్వర్భిర చైవ హా గ శరియముపళస్థ్ర ఆం హి యాసు వునః, 

౧౨. శూయత ఏ వాన నవి థా తాసు కమిత్యకి రాదికౌశ్ర్యణం, కతి 

చేద్భవెదయావం స్నతయ కమా యది పరస్పిం ఖన్నా! గద. ఏ స్ట 
క్ష 2 న , వం జే ం 

నకవికోపణా స తరహా హాలో కవదవీయం, క్ష్షచిదివా శెనచి న రెం 
ట్రీ 

xz = నో వ న తం కె 3 నీ 

మ్ ఇష చేవోవలతీ, ఆ భత, ౧౮ సంస క్ ఇ *భజ్ఞనవాదృపాు 

వని అజయ్ డ్ sa చన నమా రా | ఇం మేల కామమ రా నచ 

విపసపషణా నసెయం, భనతయముకిరరావా పృలర్వ శవణంణ ఇషు. జని 
af అ వా ఠా హన ల గా me rE అ ; అల్ ల జర wp కా 

౧౫ పృకరణు పి యథా విద ఏ చ్వక్టలెవంు హా? భవతీ హ్ 

తడ్యత్న కృ తే స్వా దేఐ క మణెలసిం నారద వినగా ది నత 
mw 60! De (క. 

సిజా సుత దాక చెనసవు గంగవా్య్నా ఖల పవి భేంఆ వం గత్వా ఖం 
క య — ఖీ బ్ర i 
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యచ్చాక్రైలై శె వెత్యవ థారణమ త్ర దర్శితం తదపి, రాత్రౌ మృుతస్య 

విదుషో రళ్ళష పామ ఫా తన్ని రాసామ్, ౧౯. త త్రావి రశ్రి యోగం 

వ్రవంచయితు మేవ న పునర స్యస్య వ్యావృ _క్వ్యర్థం తక న్న చ 

సకృదుకో+ య మేన కారో శ్ 9౨9, రన్మీంశ్చ ప్రా పాపయితుం నివ సయితు 

మర్చి రాది కాంళ్చ తథా, అక్ష తె తస్తోద్రావనార్యతే స స ఖలు రశ 

సంబంధః. ౨౧. యత్తు స యావత్ ఖే మెష్టన్మ నజతాదిత్వే రావ వచ స్పవవి, 

గతషు యశ్లావ హీ లో "కై భవతి విలంబో య వష ల్ కక్ఫతః, ౨౨: 

నై వార్చిరాదిశేథ్వని భవతీ స వన వ్రతి బోధనార్థం స్యాత్ , లో శే 

నిమేషమాత్రై ణా గచ్చంతితి వాక ఏ విన్యాస ౨వ. నవ పా నిమేవ. 

మాత్రే ణాగమనే త్ర భవతి ఆ తాత్పర్యం, కింతు విలంబాఖా 'వేత్ర 

ద్యదిపొవీలి తదిదమవి ఎద్ధమ్, ౨౮. ఇహ ఖల్బఖైక యోరిత్యాద్యా 

మార్షద్భయచ్వు తానాం హూ కష్టం తృతీయ మేతత్ స్థానం సంకీ ర్వ 

'దేవయా-+నమిమమ్. ౨౫. పితృయాణవ్యుతిరెి క్ష కం వంశాను హ్యృగ్బీ కాది 

పర్యణం, వ్ర పథయతి తమేక మేవ శ్రీల భ్ యానువర్ష నేనేహ. ౨౬, 

అవి స ందయళ్యు క పా  భూయాంని 'మార్గవక్యాణి, 

శ్రూయంపే వునరన్య తం స్పయాం న్యేన తాని వర్వాణ్, ౨౭. ఛ్రవతీహ 

ఫోయసామనుగుణభ పెనైవ . నయనమన్నే యాం స్యాయ్యుతరం తీస్తా 

దిహ యు క్టం స్వాదర్చిరాదినే నెత్య్యాది, ౮ 

సూ. వాయమబ్దాదవిశె శపవిశపాభ్యామ్. ౨, 

శేనేవా సన్ని వేళవిశేపేణ చ గతివిశేషణానాం హీ, స్యాద 
నోోన్యవి శెపణవిశెవ్య భావ బ్రతి తదిదమాచార్యః. ౨౯. గ,థయలి 
హీ బాయుము భ్రాదితి సూత్ర దె స్వయం సువ్చాద్య్భూ తా, వహ 3 వఠ్వళే 

హా పంథాస్పవతమితి చేవయానసుజ్హోఒసౌ. 3 ౦. కౌషీతకినాం త త్రీ హీ వి 

స చానగ్నిలోకం స వాయులోక మితి, స వరుణలోకం చ త థెంద్ర, దొేక 

మకి స స్వప్రజావ లెర్లాకమ్, 3౧.స బ్రహూలో కమితి చ క మోబమయము 

పలభ్యతే ఓ రా తత్ర క్ బ్ర, యావర్చిరగ్ని శబ్ద " కుల్యాక్టై ఏ జ్యలనవాచక 

తౌ పా, 3౨. నష వేహ సన్ని చేశ క క్రమోయమన్విష్య తే క్య్యచిత్క_శ్చిల్ , 
వాయు ని ర్తి కవోర్చిరాదా వర్మని న భ్రూయతే స క్షస్రీ౯ా వా. 33, 

స్థానే నివేశనీయస్సా స్టిదిత్యత 2 క్షమత్ర, సూ త్రకృశా, "తేర్చిషమేవేత్య 
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న్స్ న రై En tele | లె టీ గా ద య 
నన్న నెర నంతర మహార్వినిర్జి ళా, ర.ఆవూర్యమాణవత్సం తత ఉదగ అ 

నాడి రొ జ గా జడా nN కలం రి కషం ఆపతవమితి దత 
ళ్ళు వే సాక ఆభ్యస్పంవత్సేరమవీ తత దిత్వమిఆ దృ 

తత్ర, 3౫. ఆదిత్య్థాద ర్యాంచం తృఖైవ సంనత్స కాత్సీ రాంచసుమం, 

వాయుముఫీసంభ వంతి తనం వాయోర్తి సన్ని వేళ ఇహ. ౩3౬. కష్షచిద 
గా విశవవి శేపావ్చపల భేతే యత_స్ట యోళ్ను ఏత్యోః, కౌషీతక్వా కే క 

గ త్రీ TTT Bud a లవి వం న అలం చ 
ఆ చ్చ దర్శితమత ఆది త్వ్బాత్స,తయ ఆ వా రూంకి రర్గత్వ మవ 

తస్థాద ఫ్రైది త్యాంత రాళ ఏ వాసా. 6౪౧. వాయుర్ని పెళ నియస్సాాడితి 
ఒళ్ళు _ సి న్నా అన్య య్య ఇ 3 ౪ యు క్షమిహా సూత్ర కారో_క్టం, నన్వప్య పునంవో న్నా? నే 

విశెషతః కస్తాత్. ౮౪౨. అర్చిరనంతక మేవ హి న నివిశ్యత వష వాయు 

రితి చేన్న్క నాసౌ భవతి విశేపషస్పవతమిత్యాదికే యతో వాశ్యే. ౮౩. 

శేవలవీవ పీ పాఠస్పణాగన్ని లోకం స వాయులో కమితి, రృమవాచకో 

పీ శబ్దో న కక్స్చిచిహ కిల యతః వదాన్ధానామ్, రోల ఉపలభ్య లెను 

రన త్ర క క్ర స రా క మాత్రం తం తం చ గచ్చల త్యవం, రథ చక్ర్రటెలన మొన చ్చిద్రైణ 

మా వాయునా వవుత్రెన. రశ నచ ఖల్యా క, మో్యూగ్హ గం తత ఆగ 

చ్చత త ముత మాదెత్యం, బత్యవగ మృతే ఏవ క మోఒయమతంహ 

భ వేదిష్షి శేపోఒసౌ. రజ. తస్తాదని శేషవిశెషోభ్యామితి యు_క్షమేవ 

నూతో కంవాజసనేయిన ఇహ కిల మాసెభ్యో చేవలోకమిత్యు కష 
Jo శ నా దివి 

యీ 

రగు 

లి 

ర౭,. తసావ్చ 'బేవలో కాదాదికేశమిమం సమామనంత్య్ట త, త శాదిత్యా 
ఇ వ నో 

సంత ర్యాయ పునస్తవలోకతొ వాయుమ్. 5౮. అభిసంభ పయురితి 
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భావవదీ హీ, ౫౦. ఉభయ ్సైవ హస్ తత్త చ మాసాబ్దయోర్ష్మి 
Won ca కో [ల xn ఇ జి 
సంబం భాతి సంవత్సరో హా పూర్వ స్తతో భ వెద్దివలోక వ్రులి 

బోధ్యము. ౫౧. 

నూ. తటితోఢథివరుణస్పంబంధాత్. 9. 

ఆవి తృొచ్చంద్ర మసం చంద్రనునో విద్వూతం చ నిర్జల; వలా 

దృ ఏహప్రా, స్తం ప్రథయ తృషా శతి స్తథాన్నా తు. ౫౨. వరుణాది 

పా పిమపీ పద్నయతి తత్ర తదనుసారేణ, విబ్యుతఉపరిష్టాత్మిల 
నే (౫ ఠు 

వరుణస్సంబధషి ఆ కుతే శ తరరాః ౫౨. స్వాన్ని యత స్సంబంధథో 

పల మేఘా స_స్పనితగర్దితా అపి సమ్యుబ్బ్బృ a గ్ర ర్ల ర్తి 29 a? C © ల 
జు 

త దే తెతత్సరా(నుభూతి 

న Ja! 

థి ణ్ a లి 

౫. వరుణశ్పాపామధివతరితి శుతిస్త 

వ జావతీ కీల వరుణాదూర్త వ్ల ర్న ప్రజాపతి ల రుణా న్ట్్షం పూ ప్పి 

విరవోదని పాఠస్వ తథైవ డర్శనాద పీ చ, ఆగంతుకఛావాదవీ వరుణా 

ద్యంఠె భి సన్ని వెళ్ళా తౌ. ౫౭, 

సూ. ఆతివాహికా నలీంగాత. 65, 
తదు 

క్చేవ చార్చిరాదిషు సం చేవాః వున ర మహైనమవతరతి, క్మి 

మాని మార్టచిన్నో న్యాహోోనిష్టద్యోగ భూమయః కిం వా, ౫౮. నేతారో 

గంత్యూణామి క్యేవం త్ర యు_క్షమేత త్వా సత్ : వలే పా మార 

లతణభూతా* వవార్చిరాదయస్ను్యరితి. ౫౯. యస్తాదువదెశో యం 

దృళ్యతే వహ తత్స ్యరూపపర ఏవ, పృస్థాతు కామంహ కీల లోశే 

గ్రామం చ నగరమవి కశ్చిత్. ౬౦. అనుశివ్య లె త్వమేతం గచ్చ 

మవోపర్వుతం ఫుర_స్తస్య, న్వ గొోధమవి మవోంతం తతో నదీన్ని కటవవ 

తత్ప్సవతః. ఇం గ్రామం చ నగరమవి వా స్వాఖిమతం ప్రావ్స ప్రతి 
తద్యదిహ్క తేక్చిషమిత్ హి తతో వాస్తకః కిలా వూర్యమాణపతుమితి. 
౬౨. అఆథవాత్ర, భోగభూమయవవై తే స్ఫురిత మ కమా భశ, 

సే బళ్ళ ఇల గా యా జస శ ఖ న్ యస్తాచ్చ లోకళ బ్లైేనై తే వ్యాగ్నా సద యోను ధ్యంతె. ౬3. అత్రా 
గ్నిలోక మాగచ్చతీతి వాశ్యే షూ లోకశబ్దోయం, భోగాయత నెప్వేవ 

ప్రాణిని కాయస్య భాష్య లే పీ పరమ్, ౬౮, వేదే మనుష్యలోకః 



కిస లోకో డదెవలతోకజఇతోాఎగె అనం జాపనో రా అమల దో 
లి క 3 De టి 3 

ఎంటి ఆగ (|  ॥ EF ~~ నై 

దృ ఇ తఇపవాయమ్. ౬౫. తనె వహారరాదయ ఏట మె 
ద్ధి ఆగాలా 

“ష్ 
ఫ్ ్ రివ ఎం షా ల 

డన ద ద ఠి న్ వాక ంద తి రలంగెాక్ష్ర Ne 
ర 

ధకో హేతుః. ౬౮. ఇహ నంద మనో 

నిదుర తమి త్యెతీదనంతేరం సమామ్నా తం, తత్పురుహో మూనవ కతి 

వాక పం హా బ్రహ గమయతిత్సుంతమ్ ౬౯ బేన వలయ ల ఖల 

మూనవసోం తక త గమయిత్నతా, గమయిత తానిన్తేశాత్సిద్దంత స్వా ఈ త్త తె తా ్ర కాని ప్లే? ల్సిద్ధంతసా] 
వాహికత్యమపి. ౭౦. తత్చామాన్యాద గ్నా పద యో ఖ వం త్యాతి 

వాహా కా, పూరకం, నను తత్పురుషోఒమానవపితి వచనమమాన సర్ధి 

రుషస్య. 2౧. గమయితృతావర మేన హూ నాగ్నా కిదెనాం తథేతి 
వ జో డి అల జ్? 

కమా నవత్వనినృ త్తిపర తాబ ఇపణస్నాసన్ని 2౨. 
ప 

ల జ వా | వస 
వా_స్తరై వావళ్యక ద్ధి తన్నివృ త్ర స 

కిల పుకుుషవిశేషణమిహోవదిష్టం హీ, నను స హా లింగం గమకం 

క 2౪౮ 
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దేవా_్భవన  చేహాక్చిశా రాదిపదవాచా్యాః. ౮౦. లేషాం చ తదభీనూ 
నా చ్ళ్లూర్థత ముచితమేపెహ్క కిం బార్చిఫోహారితి నిచ్దేశః ఖల్యాషలి 

| ఓ 
వాహళతవి ౮౧. న విరుధ్వ్వ తే కథంచి _క్రచ్చభా త్ర గద భిమానిసో 

గ్రవాణ లో తేలి “9 9 ణః యా (మ తశ. తేష్వూతివాహీశేష్య పునః. J.D, 

వఏవంవిధఉవబేనో ౫ J చ్చ ) తెషమితక్చ్ కృష్పగు_ప్ప వము గచ్చ తతో జయ 

సీంహం బలవరాణం తరళ, గచ్చేతి. ౮౩. అవీ చోవక ర్రచువాశ్యే జేర్చి దా 
॥ 

దినా సమామ్నా తం, సంబంధమా తృ, మేవ హా న త్ర 

హో వ కళ్చిదుపదిష్టక. ౮ రాలీ, ఉపసంవోగరే తు స ఏతానిత్వాదా వి 
బ్రహ న్న్న, గమయితృళ బ్దబ లేన చన చాతివాహా క్యా తినహన రూప 

స్పా సత్. op) తేన వ్య్యషక్ర మేవి చ న వవ నిర్రీయ తే న చాన్ఫోవి, 

ఉవనంహృతకరణతాాన్న త త్ర భోగోే భచేత్క_శై తేషామ్,. ౮౬. 
తతా పభుంజా నేసి నంతృషు గమయితుం భవే చ్చక సః కిస _యంహొ 
లోకళబ్ల స్లతా తా న్యేపాం యతళ్ళ భోగస్సా త్ . ౮౭. ఏనం చాగ్ని 
సామి లో న గ త్వాగ్నినా నాతివాె బాత, యాయుస్వామిక లోకం 
గవై (వం నవాయు సత్తి యోజ్యమిహ. ౮౮. నన్యాత వాహికత్యం యె 
తేషాం తదా హీ నరుణాచా, తత్కథముపవన్నం స్యాద్య్వరుణాదనో ఫి 
యతో౭. త నిద్దిస్టః. ౮౯. ఆ బ్రహ ప్రావ్వేః కిల విద్యూదనంతేరముమానవః “ది 73 
పురుష తస్యైవ గమయితృత్యం (శు శ తమిత్యతవతదు త్త తరం వఠితి. ౯౦, 

తెలా 

మం 
పష 

నూ. వైద్యుశేనై వ తతో స్తచు తే. ౬. 

డ్డ మిడు కా ( చేటూర ౦ విదూదనంతరమనని తేన ఇ పునః చే సహన క ధెవీ టె % స్ 
ప్య మానవె; నాతివోహ్యమాో సా రా వరు లాలో కాడా. ౯౧. త 

Us 
లోక మేతం గచ్చంతీక్యేవమ త్ర నిహ్మ_ర్ష కి విద్యుల్ల కం ప్రాప్తా 

వైద్యుత ఇతి గృవ్యాతే హి సూరత్రెన్మిన్, ౯౨. తా౯ వై వైద్యు తావితి సె 

శృతివాేో గై వ మ్య్మ్యైతవదడం వి తోకపర్వో, తానె వచ తాది లో కాద ని తొ ధ్ర 

బహ 
లే 

శ 

నవో భత్యం క ప ఇ లతను 94 ( రూ వొ" ఖ్యత్య గమయతి బ్రహ. ౯౩. 9 రృెలచ్చు “తివా కస్యాద 
మానవసె వైన నకుల కృత్య హృ వరుణాదయ స్తు తనె తనైషవానుపరో 

ధెన వాసవోయేన. ౯౪౮. కేనావి హపాతునా శే భవంత్యను గ్రా గాహాకొ 
వతి డై యం, తస్తాదిహాక్చిరాదయ పతే, ఖల్యాతివాహికా ఏ ఏవ. జా 
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సూ. కార్యం చాదరిరస్య గత్యుపపళైః. ౭ 

వ్వం నిరూప్య మారం గంతవ్యం (బ్ర బృహ చింతేయత్యధునా, 

శ్రుతివాశ్వేన స స వతాళా బహ గవుయతీశి క్షతం తత్త. ౯౬. కిం 

శాధ్యమవర చున బహా గమయలీవా కిం సరం బహా, య చ్చావికృతం 
బ్యా లారీ 

సర్ ల నిపత్సతిపాద్యమితి తు సందేహః ౯౭. స్వాద్మ్య్రహాళ్ బయో గా 
ద్రతిశ్తు లెర్షర్భనాచ్చ తత్ర, తత ల కారం సగుణం బ్ర్తోానై నా౯ గమ 

యత్యమానవః పురుషో క ఇతి మన్యతే హి బాదరిరా బారో 
యు _క్రమేత దేవయతః, సంతవ వ్యత్వమివా | క్షం తడిదం కార్వన్వ నేత తరస్య 

స్యాత్, దాదా, తెసి కు వ దెళవక్త్యా గ్ర రగ త త్యాత్స రాత్ర నో చెయం, 

గంతవ్యతా గతిర్వా హంత్యాణాం వత్యగాత్మ హపత్యాక్. ౧౦౦. 

ల్ 

బ్రవాధిష్టిత లో కాకా గమయ ల్యె తకొనమానవః వురువవ ఏతి 
నిర్టిళ చ లొ శాంచ్చు )తిరపరా బ్రహణోస్య లోకేషు. ౧౦౧ తే 

శాశ్ర(తీన్నమా నివసంతితి యతో" విశేషమువదిశొతి, అత ఇహూ యా 

గతిరుక్తా సా కార్య బ్రహనోచనైవ స్వాత్ . ౧౦౨. బవువచనలోకి 
శబ్ద స్టజైవ బా భారస పవి శ్రావణం, నై నెవ పరనస్మీళా బ్రైహాణ కను 

సక్షమేవైతత్, యా చేహ నన్ని న్న వేళ శిష్టా |. 

, శు తిర మ్యెషా తస్మా “మేవాంజనీ న చాన లి ఫీ త్ 
వతి కిల గౌట్ పహ్యూన్య త్ర, తదిదమనాా( సయ్యము, ౧౦౫. 

హూణ్యాథారా రా ధయ భవన రే అసమంజసవవాతి 

సూ. సామోస్యాత్తు తద్వ్యృపచెళః. ౯. 
నం 

దో వగా 
గో ర్ సబ యోూ౭. “సావు 50 కానివ రృనార్థస్బా $8, కార్య 

సాగ్గిపి బ్రహ్మణ ఇవా చ వర బృహసన్ని థా సెన. ౧౦౮. న్యాద హా 

కబ్బయోగోనాత విరోథో భ వషకశ్నవవి, గంత తవ్యతషన్యాా యా డా 
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థారా ధయ భావనిస్చేశాత , ౧౦౯. లోకబవాుత తక శ్రుత్వా అవే ణా 

స ఖలు కారన్టవరఏవ, బ్రహూపరం యచుఇ 0 తదివా కలీ సాధి యో 

మూ, లేణ, ౧౧౦. ధరర నోమయల వృళృ్ళతిభిరవదిళ్వామాన ము వా 
నైరి ర్తి, ఆపరం యె పూదనమితి వ 

నన్నత్ర కార్య మవ బి బపహ్మాపాన్నం యదా భె ల్రైపోం, యదనావృ _ట్చి 

శ్రావణం తత్మభమేషోమిపను వద్వేత. ౧౧౨. న హార్టి న్య త్ర వరస్తావ్చ 9 
నం ద్ ై న 3 ల హూణఏ బాం భ వెదనాప్ళ త్తిః, రల యాత్మ దర్శయంత్వర్చిరాదె 
నూస్తైణ నిర్ణ తానా పీ, ౧౧౩. వపేనేతి చ కేహిమితి చ తయో స 

మితి చాష్యనావృ త్తి త్ర తస్తాద్భ /హుపచే చెన హూ కార్వ్యగృహణం నయు_్బ 

మితి చెన్న. ౧౧౪. 

సూ, కార్యాత్యయే తదధ్యమేణ గహతువరమభి కానాల. ౧౦ 
కార్య బృషా వదెస్యే౯ లయోాన్తుఖ తత్పదం గతా వ తత్ర ॥ 

త్పన్నజ్హానా హారణ్య? గ రుణ తదధినా తేన. ౧౧౫. ప ప్రతవద్యం తే గజ్జ 

విప్లోః పరమం వడం హీ తేన సహా ఏనం క్రమము. క్రిరనానృ తీనం ౪9 అ-2౮/ 
వాక్యదర్శితా భ వలి. ౧౧౬ 

x న్వదిళ్యాలే వ కేవలం నానే, ౧౧౮౯. 
"ఆ 

4 

a 

నా ల సూ, సృ లెళ్ళ్చ. ౧౧. 

యా బృహాణా సెహాతి సృృతిరినా సావే చ్యేతమన్థ్రముపదిగ తి, 

తస్థాత్కార్య బ్ర హవా ప్తివరె వ రూ గతి శుతిస్పర్యా. ౧౧౭, లక్ ంకస్ట 

ఒంట 8 వై; SA ' ముకి ౦ గ ఫూర్యవతేం యమత్ర, సద్దాంతె ఏపనిర్టెష్ట్క 5 రష్టిం సూాదరిరి త్యతత్చూూ 

సూ. వరం జైమినిర్తుఖ్య త్వాం. ౧౨. 

బృహ చెమినిరా-చాచర్షః పరమేవ బహ గమయ ఏతీ త్యేవం, బహూ R= వ yes: 
పదస్వ పరస్మిక ముఖ్యత్వాన్నన్య తే హా సీధాంతబు. ౧౧౯, బవ్తా 

వదసన చ ముఖా్యలంబన మేతదా పతృురం బహ, అపరం గణం తత సి Py పగ 

సూ. దర్శనాచ్చ. ౧౩. 

గతివూర్వ్యకమమృతత్వ్యం తయోాగ స్థ ప్రమాయన్నిలి శుతిర్చూ తె, 

అమృతత్వం చ పరస్మి౯ బ్రహృణ్యువ పదే లే న "కా "ర్యెస్మిన్. ౧౨౧. 
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5 ల్ 

కార్యస్య భవతి నాతో యతశ్ళు తిర _ర్యుమల్పముపదికో తి, వరవివయైె 

వై చేషాం కథవలీప షూూపదిళ జే కా గతిః. ౧౨౦. న హొ హి నిద్యాంతక 

సంకా కళోవ ఫీషూా -వలభ్య తే కరప, అన్య, తేలి చ తత్త ప కాంతం 

బస్తా భవతీ వపరమేవ. ౧౨౩. బహాళు, తే సృశరణాదపి తద్వదిపోమ్భృ 

తత్వలింగాచ్చ గతరపా వరవివమంయా సొన్ధిన్నా పర్తి! చరా కిథంచి 

దని, ౧౨౪౮ 

౧౨౮. అపర బ్రహాణి వకవ పష తవ_ర్రెిరియ హ్హా హోర్షవి ద్యాయాం, 
(శ్రత్యైవ సముపదిష్టా సెయం కీల తదవనాజిలి ల్యెవమ్. ౧౨౯. తత్ర 

చ నిద్యాపానైర్భ హూణపహోఒవ౮'జితా హి ఫ్రుర్కి వభుణా హీరణ్య 

లన చ కచితం పారక్యాయం GiR ౧౩౦. బ్రతార్టది దర్శితం 

త్ప్యాప్రిరియం దర్శితా హి గతిపూ ర్యా పరవిషయెవి చ వెళ్ళ పతి 
ప శ్రీ శృుతిరియం సమానా హూ. ౧౨౧. తసాడహోవి త స్యాగ త ఫూర్వక 

రేవ సవతి యు_క్షతమా, 

సామర్ఞ్యాల్. ౧౩౨. మాన్రావేషవూవే 
తస్తాదత్ర గలి శ్రోతయస్సశ్యా అవి భవంతి వకవిషయాః. ౧౩౩. ఇతి 

షకాంతర ముతా ద్యావాచార్యేణ గం వక్షో గత్యుపవ 3 

తా ఎదిఖిరవరో ముఖ్య" డిఖి శృ ౧2౪. ము ఖ్యతాషదీనాభా 

సరు తుం గత్యాదయ న్్ న తు tee 
5 > 3 - తా(దయ వ్ర తాష్టద్వవవ ఫ్ ip ౧౩౫. ఖా 6 ఫస 

ద్వితీయ కహ పూర్వవతు ఏవ స్వాతీ, ముఖ్యసార్టి సై కిన గ్రహణము 

సత్య చ సంభవే కర్తుమ్. ౧౩౬. ఉచితమితి శ్చిదాజ్ఞాపయితా 
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నేహోవలభ్య లే కారని, ఉవవద్య తే త దెతత్పరవిదాన్థవ, వ,కరణోవదిస్ట్య 

మవి. ౧౩౭. వి ద్యాంత రాను౪లితగత్య భిభానం స్తుతి పక ర్హార్భం, విద్యార్ది 

సంబద్ధసుషున్నూూ స్తుతర్థం యణవ ,నివ్వుగితి. ౧౩౮. సాడ్యంశరసం 

కీ రృనవమిహా పరవిద్యా'స్తుతి వక్ష తత్చ్య్రక 

న్ద్ శృయగతిక శేయముచి టై వ. 3౯. నిరతిశయఫలా హీయం సని ద్వా 

ససమివహోంత లేణావి) '9సాథ్యనువరవిబ సెట్టి ఫ లమసాష్టి శ్బాంత ల యు 

ఛవతితి ౧౦౦. స్తుతిలా భి "స్థం తతా సిన్న తుప పరవిద్యావ అంటి తెద్బు 

గ కప శవ నా సరవిద్య్యా 

వూ 

వతి, గంతవ్యాస స్వ తథా బహుుఎవచనాంతేస్వ లోకళ బ్బస్య. ౧ర౧. అపు 

పివ్యగంధభా గ త్ర ను లేశ్చ సం! లతొ వి వరవివ యే, ముఖాని 

యోగాద్దతింపరగోచ రై వ స్వాత్ . ౧౮౨. యా చ సభాపెళ్మ్ళో ప్రతీ 

వత్ శ్ర తిరిపూోపదిష్టా సా 'కార్యవ రాత, శు, ర తై వాక్యేన పం 
ట్రీ నో 

రణమివా జాధ్యము. ౧౮౨. సార్యాత మవ యదు శకం యసోవా 

మప కృ 

rr Por Fe ట్ 

మి ఆస్యెదెనా హీ తదపవీహా, శ స్యణ్యపరన్మ నవ్వు పొసనార్థం ఘా య్ 

మేవ స్యాత్. ౧౮౦. యగన్వచ్చ న ర్నకర్య శ్వానినిచేళా భీ వెయ", 

న్య త్ర; తస్తాదత్ర గళ శు తయన ర్వాఅవరనోచ రావీవ. ౧౮౫. శేచితు 

పూర్యసూ ఆ కాత స్యుః ల పూర్యవత సూ ఆాణ్, క _త్రరనూ తాణి 

పునర్భవంతి సిద్దాంత విషయనూ త్రాణ. ౧౮౬. ఇతి ఖల్యహా న్య పోనా 

మనురుధ్య గతి "కృతీరి _వరవిషయాఏ సర్వా అవి ప్రతిస్టావమంత 

తచ్చేదమనువపగ్నిఘవ. ౧౮౭. సరషగతం సరా స్టంతేరవావి యత్స రాగ 
5 వరో కు తకం పరం బ్రహ్హా, యత్సాషమాదపర్ యొద్భహ్హ యఆశ్షైతి వాక్యనిల్లి 

సమ్, ౧౮౮. ఆకాళవదితి వాశై వ్రకు పై సా పదమితి నిగమబాశై కశ్చ, 

ని్ధారితస్వరాపం బ్రహ కథం వపా భవతి గంతవ్యుమి. ౧౪౯. నను 

గతమపి గంతవ్యం భవతి హీ దేళాంత రాదియోగేన, వృథివీస్థవఐ 
పృథివిం దేశాంతర యోగ తో యథా వ్రజెతి. ౧౫౦. ఏవం వాల; 

"కాలాంతర యోగాదాత భూత మేవ తత్, నానన న వ జతి - ఎ య WU 
తథా బ్రహణొప్యునన స్య. ౧౫౧. తస గతస్యావి చ గంత పతం 

సర్వళ క క యోూగన్కు ఇత చేనెవం బహ 
వ nm 

యస్తాత్ . ౧౨. నిష్మ_లసుతన్ని షి ర) యమ 

0 నిరవద్యం,.. . అస్టూలమనణ్వి ౪ తాది ళ్ళు, శు తిగయ 

తీపి ద్థాఖలవిశేః శేవమిపి 9 

వీ ఫొంతిం తచ్చ భవతి... 

సషతివగషవి వథితమ్. 
స్మ సారణి ప్రథితమ్. 4 

ఖీ 



కై 

tb కాంమ ఏకశస్గమాత నస త నతన 

౧౬౧ యద్య్వవ గతం తదా - ఖలు నె వాకాంతోవజాయ తే భూయః 

నురుపార్థవరిసమా ప్ప పవభృతిరేవ కిలోవజాయ తే | 
'యోవ్సి త్ర కో మోహః కశ్శొక ఇతి బోధయం త్యేతం, సార్వాత్మే ఫ్ర 
భావన మేవ హీ విదుపో వ్యుష్ట్వ్ర్రనుభ వాదికం చ తథా. ౧౬౩. మృతొోస్స 
స ృతేస్టిమాష్నో తి యవ్రహా నానేవ _వళ్వతీ సద క్రై తవా క్యాచ్చ 

వి కా రాన్భతాభిసంధథీ చ నిందితే భవతః. ౧౬౪౮. కేన విశేవనిరాకరణ 

శ్రుతివచసాం న చాన న్య సెదతం, ఉత్పత్తా పిదిపరాణ శు శం తినచనానీహా 

వని తేషాం తు. ౧౬౫. న నిరాకాంతార్థ ప్రతిపాద నసామర్గ వ్ట్మ్వా 
కథంచిదపీ, కింతు నిషేభ్యార్పక తాద్వారేణ “నిచేధవాక్య శేష తమ, 

౧౬౬. ఫలవత్సాన్ని ఇ్యానాఫలం తదంగమిత్ దృశ్య త నాష్టాయః 

సట 

3 

3 

న్యాయాచ్చ శవలానిహా న హీ తే చృషత్వమువ్య తే కింతు. ౧౬౭, 

తచ్చుంగ ముత్చతితమి త్యాది శు తీవా కుతో పి తెద్ద ష్టం, తనీకొ హా 
దై శీ 

పగమకారణరూ పే బహాణ్ తదెతకదిహా శుంగమ్. ౧౬౮. జగదాత్త 

కృముత్పన్నం నెదదుమూలమితి తడిదమారభ్య, అన్నిచ్చతే న శుంగ 
నైన: గు సన్తూలమిత్యుచ ర్కే_ క వా. ౧ విజ్లేయతరం సతేఏకస్య జగ. 
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wn 3 లం ల ఇంకా ష్ 2 త ్కారణస్వ దర్శయతి, స్య కని యతి ల "న్టి దా" జసాదె కారణ 
స. ౧౭౦. పహ నిషవ హి వివయ ష్ 

న్యాస్య. ౧౭౦. బ హాణఎకన్వ్యై హ్ | న్ యత్య్యం దర్శితం తసాత్, 
ఉత్పత్తి ళు తివచసామై కాత్యావగమమా త పరతేవ ౧౭౧. నానేక 
కయమానే బహణ్ వరే వత్త క్ర రెపిదకి గంతవషతా. వకసన 
క DFO దాబా న. కథ SRE ౦అస 65 మం గట్టి 
బ్రహాణఇహ పసద్య తే తిన్తాత్ ._ ౧౭౦౨. అవీ చన తేస్య ప్రాణా 
ఉత )ముంతతి యా శృుతస్సా హీ, ఆత్మా )ంతీం ప్రతిషిభ్య వరన్ని౯ 
ద్రైహ్తూణ గతిం నివారయతి, ౧౭౩. స్పష్షో ౫ ఇస్ట శేషా మిత్య త్ర, వ్యాఖ్యా 
త మెశదఖిలమప్కి గతిర్శత కల్ప వ్రత యది గంతా జీఈ పోత న సనం నం. | 

డ్రి పార లై ౧౭౪౮. గంతవ స్వావయవోథ వా వికారోథవా భ మెదవ్య ప, ఆత్యంతి ల 

కూ 
ta కా ళా 

న ర al న 
" 

కతాదాప్ర్యన వా గవునం భవతి కుత్ర చిల్లో క. ౧౭౫, య ద్వేక దేశ [a 
ల ” ఒకి . క 

టా గా 
టా వ్ర సక దెశిన సేన, నక్భ(ాక్షత్యాతి. వునరివా గమసం 

నె వోపవద్య ఆ తదిడమ్. ౧౭౬. బహణ్నకి చ వరనీ కా యె కచేకె క ఓ 
(UJ న 

న టి జీ యా 
నీంవయవత(ం తేస్వ వ్యావా స్యెత (శ్రుతి స్పదర్ధవరా. 

౧౭౭. తుల్యం వికారవతఖే. వ్యేతన్న ఘటో మ 
అవతిష్థ తే కదాచిత్త్య్యా 7 మా తన్య శూన్య తావ త్తి. ౧౭౮, యప్ చ 

wa వాన గి అలరు అద్య ల్సి 
వికారో*వయవో వా జేవస్టరక్టి తద్విశిష్ట్రస శ పర మాత్ర నస్థిర త్యా 
తృంసారగ తిళ్చు న సులభా తస్య, ౧౭౯, న హ్యచలబృహదువలయోా 
రృండూక బృహచ్చిలాంతరవయన యో, చలనం కదాచిదకి వా సాద 
సాకం త్వనాద్యని ద్యాతః, ౧౮౦. నానోపాధీవనేన హీ గ త్యాగతి 
విభ మోఒయమామోవమాత్ ,యది చ పర స్థాద స్యాజ్టీవోసావన్య వవ భవతి (లీ 
తదా, ౧౮౧. సోఒణు ర్యా వ్స్పే వమధ్యమవరిమాణో వాయదా భవే 
ద్యా విప ఆ కాశాదీనామివ గమనమసంభావితం తదా తస్య, ౧౮౨. 
యది నుధ్యమపరిమాణ_స్తస్యా నిత్య త్వవుపరివార్యం స్యాత్, యది 
చాణుర్దవస్సా ఏత రేత్న్నే ₹ రిర గత వేదనా న స్యాత్, ౧౮౨. తస్య చ 

నూట హా వె చప గ్ర 2 కా గన in శ 
మధ్యమపర మాణత్వమణు త్యం చ పరిహృతం పూర్వం, తస్య పర సాద 
నవలే త త్రే (మనత క స్త బాధక్చ. ౧౮౮౪ యో౭సౌా దోష నులంన వ జ! 5 బి విశకారావయవవతీ యోరవీ చ, తద్వదన న్యా పా వికారావయవా కేన 
నెపు దొషస్సాాత్ . ౧౮౫. ఇతి చే త్తథావి ముఖై సక త్వానుపవ త్తి 

గ త్రివ్యవి ప మెవ్వస్యా నిర్దోషమావ త్తిరవీ చ దుఠర్యారా. 

Srey 

జ 
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లో 

- వాటి 

వానే, శొవనా శన. ౧౮౩౭. బహోత్తిత్వం చ? 
ధారీ దో 

యా 

లి డే అమ్మయ్య. గ రిల అలో అల అస్య ఎ అ గ A ఉక 

౧౮=. సుంజు రాత్ దరె గవరవాో్ రా త్తత్చరిహృత చ తస్య హని a) 

af 
గా 

if. 

నే 

శ అభ్యువగతం భ వెద్యది సంస్తృళాన బేల 

నో వి హ్ ౧౮౮. నను కిం ద్ర వోత్సే తయా సంసా రాభా'వవీవ 

మూాతీస్సా వత్; స చ ఖలు కరా వాక్సేక్స స్థల కిమనేన తత 

బోధేన. ౧౮౯. ఇతి కిల కర్త జజాసామాళంకా సా నిర 3 గవద, 

క రాణవోనుష్ట్టీయ ంలే స్రైమీ త్తేకాని నాన్. ౧౯౦. దురిః రాయ 

కామ్యాని 'నిషిద్ధాని చ వరిహ్రాయంతే షా స్వ సస్య చ నర కస్య 

వా ప్తయే వ కృత దెహాభా గ్యాన్ . ౧౯౧. క రాణ్యుపభో గన యవ గంటే 

బ్రహ ణం పన థై వాన్య; వకృలి చేపా వతి త చేవోంతర యూగ కార 

శాఫావాత్ . ౧౯౨. స్వాక్యొనస్థితలచణనై వల్యం సేతు ర్పితిదృశ్ సతి 

యజ్ఞల్పలేం ఘూ వైశ్చి' 'త్తదసద్యాస్యాత్స్రమాణమి మివా నా స్స్ ౧౯౨. న 

ప్యాతలే త్కె_నావి చ శా స్తెణ నిరూవితం హా మాయార్ధి, త్తం సమా 

చరేదితి బు ల్ధ్వైవ వా తేరి రతం భ వేచేతత్ . ౧౯౮. యేన శ్వ కర నిసి త్త 

"9 WE 

జ 

రస 

క. 
తక్ 

స్పంసారోఒతో నిమి త్తవిరె వాణ్యన భ విప తీత నైత త్తర్క_యితుం 

శక్యతే పీ శేనావీ, ౧౯౫. నషం లేవికవాలి | న శక్వల జ్ఞా జాతు 

= జాత్యంతర వనంచితాని క రాణ, ౧౯౬. 

ఏశైకస్ట చ జంతోసః సవ్యం బవ వ వారాణి, ఇవా చ విరుద్గ 

ఫలానాం తేషాం యుగ వతృలో వభోగస్య, ౧౯౭ అత్యంత దుర్గ 

భ త్యాల్లభవ 5న రాణ్ కానిచి చ్చెదం. జన్న కిల నిడి మాతో వళాణి కాలాం 

తరం పృతీతంతే, ౧౯౮. తేపామవశిస్తానాం సాంప్ర తభోగోన యా 

నాయోగాత్ , న యథావర్తి రైతచరితస్యావి శరీర హూ సాం వ్ర జే వతితె. 

౧౯౯. చేహింతర యోగనిమిత్తాభావళ్ళ్శక్వ లే విని శ్చెతుం, తెర్య “పీతి 
ul 

శ్రుతయః వ్రథయంత్ హీ క 

కొకశ శ్నజణేత్యాద్యా_స్థదషదేవ త్రీ త న్రైష “కాణీ నిత్యాన్యుపి కిల 

నమి తికాని కరణే. ౨౦౧. మైవం విరి? సవిరవోత్పత్ చ విరోభే 
న్ 

వరస స్పరం కేపాం, మొవ్య శ వక భా వా భ వెన్న వహైవ+ ని స En] వివో గ 
ఎం 

ర GA ఆ rh 2! తే 29 క ర్ 23 eA స్ 
న | గా 

wal 

_ = ) en ల 

రాసా సనమ్. ౨౦౦. స్నతయోవ్ 
హద పై 

0 

థధోఒత. ౨౦౦౨. న ప్ సంచితసుకృ ఈనాం నివ్వ రై మి త్లిశెరి దో 
లీ ల య 0 0 న 

థో స్వీ తేషాం వరస్పరం కీల విశుద్ధిరూవత్వమవగ తం. ఇాస్తాత్ . ౨ 
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దురితానాం క్షవణం స్వాద విశుద్ధితయా తత్రో విరోధేన, చేవోంతర 

యోగనిమితాభాకసావకా కథం నీ థై. ౨౦౦. దెవోంతరస్న సం 
తసుక్ష ృతనిమ_ తేన స్వ సంభ వా శ్ర వత, ని శ్నషతశ్చ దురి రితసార్టిపి వ వణిం 

హా నారవగముమేన . ౨౦౫. సంచితపుణ్యావుణా కకార్ట భార్టిం పున రేతస్య 
జన, దురాషాకం, న చ నిక్యానుష్టానాద్దుకి తాసుత్చ శ్రిమాంత్ర మేన 

ళా 
(ల్ 

వతి తు స్వాతి య యె నిమి _తృఉత్యాదినై త ల మెవార్థం, ఆవ ్సస్ట్థంబ 

సత చ ఫలార్షః వూరోవీ లే యజివాము. ౨౦౮. ఇ్రాయాగంఇా 

కించిత్ , దురిత క్షవణారేవీ చ నిత్యే పక్నాత్ళలాంతరం భవతి. ౨౦౭. 

ర 

థి 
నుత్సద్యే తేహ్యను ఈ తేద( దేవ ధర్మ మిము “క యమాణనుర్థ ర కామా న్రత్స 

చేతే కలాన్వితి పో క్తమ్ ౨౦౬౯. అసణ చ సమ్యగ్థానే కామ్యుప్ర, ల 

షిద్ధవర్ణనం తదిదం, సరాషత నా భవేదితి న శేనచిచ్చక్ళతే ప్ర పృ తిజ్ఞాతుమ్. 
౨౧౦. యసాదతికుళ లానామవి సూవ్త దృశ తే_పరాథోఒ త్ర, 

కామ్య్యాదికర్య శాం సన్ని సయనిక ఇ పీపి సంళయ_స్షత్ర. ౨౧౧. శే 
నిమిజ్వాభివో న శేనచిచ్చక్య లత, నిశ్చేతుం, శ్రుత్యభిగోమ్యం బ్ర బృహ 

౨౧౨. క _కృృత్యభో కృతాపి 
పత నొ స్య థమిపహా యథో _క్షచరితస్యా పా 

కాంతీతుమిదం భ వెచ చ్చ క్వమ్. ౨౧౩. అగ్నౌ స్టివ్ల వత్స (భావః వరి 

రుం శక్ర టే న శేనాపి, కర్త ృత(భో _క్టృతాదేః కార్యమనర్ధో' న 

ధే చశ్లీమా శ్రా స్యాత్ . ౨౧౮, వ్రహా శ్ర _క్రిమా శ్రసద్భావేపి చ కార్యేస ఫి 

తస్య వరిపో రాన్. ఉవవన్నో మోమ్ ఒసావిత్యవి నైవేహా శంకితుం 
శక్యమ్. ౨౧౫, శో క్ష దక సవ రై పస సవో లో శే యతళ్చ దు రాసన 

నను శ_క్లిరిభొ నిమి కాంతరనిర చేతా న కార్యమారభ తే. ౨౧౬. అత 

పకకన స్సహ స్థ వనతొావ్ నె నై వావ రాధ్యతీత్యవి న్య నొ క్యాత నా నిమిత్తానా 

పి సస్పుత్రే, నిత్య సంబంఛాత్ . ౨౧౭. కస్టాదార్తేనో క. రృక్నాడా 

హా సతి హ్యసతి, విదె చ్యైకసమధిగ మ్య ద్రివ్యిక్స త్వ క దాాచిద 
వ్యసృ. ౨౧౮. మోత్.0 ప్రత "స్టైలొవి హా భవతి వరం దుర సళవ న పొ 

సులభా, (శ్రుతిరవి నాన్యః పంథా విద్యతే వత్యాది కా. హీ దర్శయతి, 

౨౧౯. జ్ఞానాదన్య _స్ట్వవరొ నిమాక్ మార్షో న కన్చిది ల్యేవం, నను. 

oth 
చ్ దాచ 

యా రా 



చతునక్థాథ్యాయే తృతీయపాదః, 1529 

వ పరస్తాదనన్వతా యది తదా విలు వ్యేత.౨౨౦.వ్యవవోరొఒయం 

తం షాది వవ మే గాత తత౦బో హు వ క తూదనామ పవ కై తిరితి న్న, ప్రా 1 చలన అ పన్న నర్టిన 

ర్త సృమకి యతి, : క్ వద ౨౨౧. కొ స్తవువి యత్ర వా దె దై తమి తాక్టద్య 

త్య దివ వహోరం సక కలమేతను ఎను వర్ష. 

బుదవిషయీ ప్రవ క్రి తదఖఫావం, తస్తా 

దత, వర బ హావిదో రకపు Pet *బాధిళ్రమే వేత్వత 
టి షు 

నాయ రమ 
క జ్ 

- తి 
బ్రహ న *శనచిద్లతదియం  సమెన్నెత, తరి గతి శు తయఖఇమాః కిం 

థి ంరా లో 
నిషయా బ్రిత్ న శంకనీయమిహ. ౨౨౦౮. యా సగుణ బ్రహూవరా విద్యా 

టీ 

గతిరవి చ భవతి తద్యిషయాం, కషచిడిహ పంచాన్నిపరాం విద్యాం 

క్ర వ్రక్రమృు గ తిరుపన్య నా. ౨౨౫. కష్షిచిదవి పరష్టింకప వరాం వై శ్యానర 
a 7 = మ ఆ గోచరాం క ఏబది పద్యం యత్ర పునర్న షి రావ ప కృతి గతెరియ 

ల 
రె డి ముదాహూల వారే. ౨9౬, వ్ ట్ర బ్లాత్యాదా తథాథ యది 

దమితి దహనవా కె, తత్రాపి వామనీ త్యాదిభి_స స్తథా సత్య కామ 

తాడ్యళ్ళ్చ. ౨౨౭. లై న్పెనునై కి సగుణనై మ్యైవ్" పాస్యత్వమిళి గతి 
౧బీ 2_ ౫-౨ ౬ఒంరా 

రుగ్గికా వవం న పరబ హణ గతిరహో శూన్య తె కషచిచ్చావి. ౨౨౮. 
అలాని సనా EE 

కింతు గతి పతి మేధ: యచూయత లహ శవం న తసెర్టితి, ర్రవ్యావిదా 

శ వీత తా 5షదగపీహ గత్నరా. ౨౨౯. వవమవీ వ పొస్షీ అత్య రావ తిర్యద్యఎవా త్య D9 య న్స్ ఆస 

నార్షియేస గ తేరనం? వాద త్ర, యదనాదస్టివిద్యయా వరికల్పిత మేతి 
వ య చూ ౮ కష న్ a రు నో తాం క వా తనఠ6 "రా 

నామ ఠరూసాది.౨౩ ౦.ఆత్సవిలయాత్న్చ ష్ట్ర సప్త పట్తిస్టీరా భవేదివ 

తాన సన్ని ను శ్రోత వాకల్తవ వాప్నో నీ 

అవి చ గతః వరనిషయా నిరూషమాణా 

అను-దింతనాయ ఇ సాష్టన్న బ్ర బృహూవిదః శ్ర, 

గతివా కే నాభి ఫిహాతం యస డి(దా స సమర్పిలేనైవ, 
స్యగలే 

|=] 

వ డ్ 

EN స లన్ నాట్య 
నా నవ థా నేన తస్య సంని ద్ద పచ . అహా ర 

వ్ 
పాటీ 

౨౩౦. అతేనాపరవిషర్దైవ హీ గతిః పరా 
రాసే లా cw = 

కొ గతిెరేషో నక్వశేసచిన్నాతే.. ౨౩౫ క్వే బ్రహకీ 
“దష ఒం! బాయ్ ౯ రాల అస _ onan వ 

కి మేత కరవముపరం ఇల బు ఓక మేవం మొ శతకన దర్శితం వి ల్వత డ్య 

౨౩౬. ఉపదిశ్యుత హీ హ్ య చ్చావి ద్యాకృతనామ 

ఆ 

ఆతాద్య విష సద్ధపు లః; ఆలి వగమ సః 

దది ప జ త 
ఎ ర్త 
& 

ర్తి 
(౮) 



వృవంచితః నూర్వమ్. ౨౨౯. తత్పన్ని ఛా శుతం యజ్రగ దళ రది 
లతణం చ ఫలం, సంసారగోచరం తశ NR 

౨౮౦. దేశవిశేవకృతం త తృత్పా9_ వ్యర్దం పొ గమనమవిరు 
ల్వేప్యాత్మనజ కాళ నేవ కరకగమనెన. ౨౪౧. బుద్దారిద్యు పాధిగమనే 

కిరు ్తావ, తద్దుణసార తా(డి తెగ ది 

ర, తీ స్థాత్యార్యం బాదరిరిత హా 
సీదాంతేః, పయాంతరం పరం జె మినిరితి మేఛావికాసననాయెన,. ౨౪౩. థి న్ ర్త 

సూ, అప తీకాలుబనాన్న యతీతి బాదరాయణ ఉభయ 

థాఒదోపా_త్సత్కృతున్చ, ౧౫ 

భవతీయమపర విష యా గతిర్న వైషూ కదావీ వరవిషయా, 
ఏతానదత్ర వనర్హితమిహా క్ సందివ్యా తె హా ప్రునరవరం. ౨౪౮౪. చావ 

యతి కిమిహా సర్వాః కా రాష్టలం బొనమూనవః పురుష తం బ్రహ 
లోకమవివెవేళణాథ స కాంశ్చీచేవ నయతీతి ౨౪౫. అరె త దే 
యు క్షం విదుషూనువిశేవతో హీ సర్వేషాం, స్యాదన్య త్ర పరస్తాద్దతి 
రితి యస్తాత్స్సపంచితం వూర్యమ్. ౨౮౬. అనియమసూత్రే విద్వాంత ₹ 
ప్యవీయం గతిస్పమా నేతి, ఫ్ర త్యాళంకాం నిరనితుమ త్ర విశేషం తమేత 
మువదిశతి ౨ర౭. యే చ పృతికదృష్టయ ఇహ తా౯ హీతా్యా తమా 
నవఃప్రురుషః, అన్యా నేవ వికా రాలం బాకా సరాషకా స వవ లోకమిమం. 
౨౮౮. నయతీతి బాద రాయణఆ చార్యోో మన్య తె న చైవమివాా చూర్దో 
యమ ప్ర తీకోపాసక విష యో న సకరవిషయ ఇతి. ౨౮౯. దోపోయఉభ 
యథా భావస్సా వత్స నియమసూూత్ర ప్రతి వాచకం, అనీయమనయః 

'కవంతిరికోపాసనేషు భవతి పరం ౨౦, ఈయూ యద్ధ్యాయతి న హి 

చు 

లీతి తత్క)తున్యాయః, సహ్య క్రొ భయథాభావస్య 
గో భవతి ౨౫౧. బ పాక తురాసద త్ర్యైశ్వర్యం టా యా; 9 "యు క్షమిదం, దర్శయతి చ శ్రుతి సం యథా 

జాని 



గమయతిత్యాద్యా, అతి చేత్తథావీ తత్ర పృత్యతు శు తిబ లేన 
ర క 

ర CN 
ఈ 

అ G9 Co అ ల ర] J ‘J 

Ce 
4 a 11. er G7 > 29 ర్ల EN గ్రా స్టో [1 

శక సలం తుల్యం, గమునమకి భవతి తేపాం ఏద్వ్యూల్లో కౌవసాన 

ద్ధబు. ౨౫౯. శొరిరక్షమామాంసాొ మునినా వ్యా సేన విరుబితా 

యం, చతుర భాయీ తస్యాం చతుర్భసంజ్ఞ శ్చ 'యోఒయనుథా్య్యాయః. 

నత  త్వతీరో చేస ఇదో య "మషశారో కః ౨౬౦. తత్ర, తృతీయే మాచే సూ క్రెర్ధి యశ్చ భొహ్యక రో క్ష 

ఇ మ్ ఇ క బోర +. ~ ‘No ఆర్యాాన్భర్తేరమలైఃః వకాళితొ భవతు సోఒ౭యమనవద్వుః ౨౬౧ 

= 
గం 

ఇతి చతుర్థా భ్యాయే శ తయపాదం. 

చతుర్ణాధ్యాయే చతుర్గపాదః. 

పోోపా న్సివరాణాం కారు బవ ప్రిరఖిపా తా వూర్వం, * 

సం ప, ల్వైళ ర్యవి షం తేపాం బ హలోకసంభూతం. ౧. పాదో తర 
ద! YJ ఎవ 

దర్శయిష్యుం_స్తమేతమాదా హీ, అభ్యక్షితీవరవిద్యాఫల 

భూతం బ్రహుఖావముపదిళ్ తి. ౨ 

సంవచార్ష పే బాత్. గురో, సంబద్యాపిర్భా : స్పషన శద్దాత ఖు 

శు తిరియమామ్నా యత ఇహ కలై వమేవైష సంప్రసాదయతి, 

తత్ర జల సంప్ర సాదో జీవస్పంసారక లుషి తేకి న్రూర ఏం 3, బేహేం 
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ద్రియన సంఘా తొద స్తాత్స/వివిచ్వ తమిమమాత్తైనం, సాషమాత్క్బుత్యా 

సోతరమపా స ససంసార దుఃఖవరితావః, ౪౮, ప్రద్ సృతమానపూ్షానండా 
అజా 

"ఆ లె వావతిష్థ తే స వతి వదిస్ట్రమ, శ్ చ సవన సర్టస్యాయబోభ స్త త్మన, 

౫ కిం వాత చెవలో కాదిట్వయసూగంకురే కవ శేనాపి, భూపని వెమేణ I 
| 

పునర్య థా ఖినిష్పద్వ తే తథా కిం వా. ౬. ఆత పం తె 

వాయమితివా భవతి సండేహాకి యు ర్ం త్ర స్ర్రైనాంత ఆ నాగం 

కేన శేనావీ, ౭. రూపేణ స్యావ భినిస్య శ్రికర్డం యతోన్న మాటుస్య, 

రభినిహ్ప త్తీరపీయం భ వడి ఏపళోల్ప త్తి తొ ౮. యది చెళ గ 
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యత ఏన హా విజ చారనయ మవంధ్యుః సంకల్పవవ ఛభవతిహా, అత 

వవానో స్రధివతి ర్నా లస్ధన గప్రభిపతర. భవతి. ౭౫. సతాం గ తావి 
Pa జర్రు ౮ = గా mw ఒప mh హోన్టసా. ముప తా మాత్తె నో వ్ర భది, సంక Myce పూ లోక 

తమేతమ ౦ శ్రుతః ప్రదర్శయ లి లలు అ వివరా నము మం స తాషకా 
కానూం ఏమే నృజంతీతః ఏ తేషూంతు; 1౮2లో కషప భవతి హీ 

కామ'ణచార ప్రిల్వేవమ్. en 

సూ. ఆభావం బాదరీరాహ హ్యవమ్. ౧౦. 

సంకల్పా బే వేతి క్రత్యా సంక 'ల్బృమాూ తృకథ సె నెసి, సంక ల్పముఖ్య 

సాధనభూతం య _త్తన్న న్, సిద్దం స్వాత్ వివోషః స్తా వ్రేశ్వర్య స్యాస్య 
శరీరేంద్రి యాణ సంతి శ్రకం నాన సంతితన్యే త్వేవం పం తాసముట్టి 

తేన ఫు పుసో ౭౯. వహ మన్యతే తేపా బాదరిరాచారోు2 .సౌమహీయమా 
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గ ఏవ సవర = TTA: వ్ ళో ఇ స్క విదుహ స్తస్య చ బేహేంద్రియవిరహమిహ ళ్కతిర్యతో 

బ్రూతె. ౮౦. మననై కాకా కామానిత్యా దా తత్ర చ యదా 

త్యసా విద్యాకా మనసా తథా శరీరం ద్రియైళ్చ విహంరేత్తదా 

హి మననేతి, ౮౧. యచ్చ విశేషణమివా మననై తా౯ కామానితి 

శ్ త్రి వథితం, తేదయు_క్టం స్వాత్త తృస్తాన్లో మే దపా మాం డ్రి యాణ్ న 

స్యాం ౮౨, 

నూ. భావం శైమినిర్వీకల్పామననాత్ . ౧౧. 

దేవోదయో హి ముకౌ సదా న నంతితి బాదనేః వత్స, 

దేహాడయస్సడైవ హీ ముకొ సంతీతి జైమినేః వకః. ౮౩. బాదరివ 

య శోకో జై మినివతీం వ్రచర్శ్మయత్యుధునా, జై_మినిరాణార్ట_స్త్ (వా 

ముక్తం వ్రతినెం ద్రియస్య దెహస్య. ౮౮. భావం హా మన్య తే కిల మనో 

వద త్ర శ్రుతిశ్చు ఛవతీయం, సా ఖలు స వకథా ఛవతత్యాద్యా న 

హ్య నేకవిధ కేయం. ౮౫. నేంద్రియళరీర ఖేదం వినా భవేదాంజనీ కథం 

చిదప్కి తవా యద్యవీ నిర్దణవరవి ద్యాయాం భూమవిషయ కాయాం 

హీ, రా స చ ఖల్య నేక థా భావవిక ల్పః వథ్య తే తథావీదం, ఇహా 

సగుకావస్థా యా మైళ్యర్యం విద్యమాన మేవ వ్రునః, ౮౭. వరమాత్మ 

భూవమవిద్యా స్తు సుతయీ సంకీ ర రల తత ళ్చాయం, సగుణవరవమూత త విద్యా 

పలభా వేనోపవర్లి తో భవతి. ౮౮. ఇచ్బామాస్రణై లె సంతి కడదాచిత్మ_ 

దాచిదిహా నేతి దర్శయతి బాదరాయణవవీమసావేవ భవతి 

సద్ధాంతః, రాణ 

సూ. ద్యాదశాహవదో భయనిధం చాదరాయణోతః. ౧౨. 

దహ బాద రాయణాచార్యొసావతవవ మన్యే తదిదం, ఉభ 

యవిధత(ం సాధిషత్యుభయ కు తిలింగదర్శనా దేవ. ౯౦. సంకల్పయతి 

యచాసా సశ రీరతం భవెత్న్స సళరీరి అశరీరతాం యదాసావళరీరో 

యేన సత్యసంకల్పః. ౯౧. ఇతి సంకల్పవి శ షాదుభయవిధత్వం త బేతదివా 
యుక్తం, భవతి నిదర్శన మేతద్యచ్చ" కిల ద్వాదశాహనదితీవా, ౯౨, 
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తత్త యపవం వి ద్వాంసస్ప తృమిహోవయంతి హీ ల్యేవం, ఏవం హి 
సత్ర మాసతంతి వా ఖలు చొ దనాభ వేద్య త్ర.౯ాక.తద్భవతి స్మత్రసంజ్ఞం 
య త్రవునన్ట్య్వాద కాహసం జ్లేన, క్రృతునానెన తమేతం యజవమానం 
యాజయే త్స) జాకామమ్ ౯6. ఇతి యజతి చోదనా వా తథా భవే 
న్నియతక ర ృకేతగమవి, తస్య త్యహినతా స్వాద్య థా ద్విరవష్టి ధ్య 
రాది కానాం సా. ణా, 

సూ. తన్వభాచే సంధ్యవదుపవ లే. ౧౩. 
నేంది య దేహాస్య తనోస్స్యాద్యది విరవా సదా య థాసం ధ్యే, 

దె హేంద్రి యవిషయా విష్వువిద్యమా నేష్పు తే పాం వి త్రాద్యాః ౯౬. 
ఉపలబ్దీమా తరూపా వవ హీ కామా భవంతి సలేవి,ఏవం మోన్నేవీ Wy 
స్యుః కామా అతి సకలమేతదువవన్న మ్. ౯౭, 

సూ. భావ జాగ్రద్వత్. ౧కి. 

అభ్యువగమ్యతవ్రివా యది భావః కిల సేం ది యస్య దేహస్య 
తర్ష్హియ ఖా జాగరితే భవంతి కామా_స్తజైవ మో రవీ, జం, 

3 

సూ, వ,దివవదా వేశ_స్టథా హి దర్శయతి. ౧౫ 
భవం జై మినిరితి కిల ముకౌ సళరీరతా వినిర్షిప్లా, తత్ర, తథా 

వికల్వాడిషు బహు థాస్యుర్యదా శోరీరాణి.౯౯.కింతాని దారుయం, తా 
ణేవ భే వంతి హి నిరాత్మ కా న్యెవ, కిం వెహా నాత్మ కా న్యెవహి సృృజ్యం 
లే స్మ దాదివదికీహ.౧౦౦. జిజ్ఞాసా న్యా_క్లే తాత్తమనో భేదో యతో న 
సంభవతి వకశరీరేణ త యోరొో్వో గేన నిరాత్త కాని చాన్య్యాని. ౧౦౧.నిర 
నీతుమూ కపమిమం పఠతి హీ సూత్రం ప్రదీవవదితీవా వకో యథా 
ప్రడిపో యుగపద నేక వదీవఫావమిహ., ౧౦౨. వ్రతివద్యతే హీ లోశ్టీ “ంయ మేవ వికారళ_క్రియోగేన, వకో౭కి న౯ తజైవ హి విద్యా 

“(ర్య యోగమా ల్రేణ. ౧౦౩. ఆలంబ్య బహుతనుత్వం గాశ్ర్రా 
యా ని సర్వాణి, దర్శయతి చెవమేవ హ్యాక స్వా నెక చేహసం 

నా ౧౦ స వకథా భవతీతి తథా పంచ ధేతి నవేతి, 
మాభ్యువగ మే సమంజసం భవతి, ౧౦౫.నావీ స 

Cx ~ 
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తరజీవావెశన స్యాత్ప్రవృ త్హిరిహా తేషాం, య చ్చో_క్షమాత్మ మనసోశ్చే 
దాభా వాద నేక తను యోగః. ౧౦౬ విదుహోన సంభ వేదితి నాసా దోపో 

యతోోహ్యాసౌ విద్యాళా సమనస్కా, న్యేవ మనోనుగ తాన్యపరాణ్ కిల 
కరరాణి. ౧౦౭. స్రత్యతి హీ సత్యసంకల్పత్వాత్చృప్ర్వా హ్య్యూపాధి 
యోగోన, తక్రాత్మనో వి ఖే బేనాధిషస్టాతృత్వుము చిత పువాస్య. ౧౦౮ 

అయమేవ యూగనాం బహాళరీర యోగ ప్ర కార ఉవదిష్టః, శా స్తవం 

యోగవిషయేవ్య త్ర కథం నన్వివోస్య ము_క్తస్య. ౧౦౯. అంగీ క్రియతే 
తదనేక శరీరా వేళ రూవ మైశ్వర్వం, తత్కెన కం విజానీయాదితి న తు 

తద్ది (తీయమ స్తీతి, ౧౧౦. వవం హీ సలిలవకో ద్ర స్టేత్యాదీని యాని 

లా కాన్స్ "తానీ వి సషజ్ఞానం నివారయంతత్యత స్స్ దం పఠతి. ౧౧౧. 

(త్న 

""౧రన్నతరఠావపేవవమూవివ్యూతం హి. ౧౬. త్రై ఛై గ్గ క్! అ 1 
య 

న్ 

జ... సుషు_ప్తం స్వమసీత ఇతి శు తెస్తథాన్యత్ర,, 

తస్తాదేనం స పితిత్యాచతుత ఇతి తదంతరాదవీ చ. ౧౧౨. బ్ర మవ 

సన్ని తి శ్రుళివా శ్యాత్సంప తిర శ్రీ శైనల్యం, ఉక్హాన్యత రావస్థాను 

వీక్ష్య చాత్రోపదిశ్యలె తదిదమ్. ౧౧౩. యచ్చ వి *పజ్ఞానా భావ పతి 
పాదనారకం వాక్యం, కె వలాగివనానుకి సుషు పహ వస్థామ పత్ము క థితే గ్థకం వాక్యం, వైవల్యావస్థ _ఫృువస్థాము వేత 
మితి. ౧౧౪. తత్తత్చ్రకరణబలతోవగమ్య తే తేషు తెషు వా శ్యేషు, 
ఆవిష్కత మే తేభ్యో భూ తేభ్య ప్రతి శుతె స్తథాన్యస్త్వాత్ . ౧౧౫ 

ల చీ రా ల 5 ౨ 
యత్ర త్య స్య త్యాది కుతి వచనాత్చ్రకటితం ఛవేచెతత్ , కషచిదసి చ 

యత్ర, సుపైన కంచ నెత్యాది వేద వా శ్వేభ్యః. ౧౧౬. ఏ తచ్చ నగుణ 

విద్యాఫ లభోగ స్థానమపర సాయుజ్యం, న్వన్తాదిన త్త దేతద్య టై శ్షర్యం 

వవంచితం విదుపః. ౧౧౭. 

ఖ్ 

సూ. జగద్యా గ్రపారవర్డం వ కర ణాదసన్ని హిత త్వాచ్చ. ౧౭. 

సగుణ బృహ పాసన యా యేవిదువ,ః పృయాంతి సహ మనసా, 

పర మేళ్యరసాయుజ్యం లేహిమువనర్లితం యదైైశ్వర్యం. ౧౧౮. తత్కిం 
నిరవగ్రృహముత సావ్యగృహమితి తు సంశయ స్తత్ర, నిరవగ్రృహమునై 

పా మైళ్వర్యమితీహ యు_కృమా శ్ర్రయితుం. ౧౧౫, యనస్యాచ్మ్రూతయస్న 

రార్టవ్రథయం తై ్టళ్వర్యమిా దృశం తస్య, ఆప్నోతి స్వా రాజ్యం సౌర 
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vu దేవా బలిం వ్రయచ్చంతి. ౧౨౦, అస్కైమహయమానాయాత్మ నం ల్యే 

నమేవచాన్య త్ర, లోశేషు కామచార_న్తేషాం భవతీత్యత.స్టీ (దం 
పఠ లి. ౧౨౧. ఐళస్థర్యస్య చ సంకల్పా బే వేతి శతి ప్రతితస్య, జగదుత్ప త్తి 

జ్ లయాదివ్యాపారాదిహా విలతణల్వేన. ౧౨౨. నైతచ్చు)త్యా విదుష 
స్స ఏప్రి వ్యా పారక ల్చనాను చిత, సభ జ్టగ దుదయాదివ్యా పార మిమం 
చవర్టయి లై సవ ౧౨౨౩, అణమాాడ్య్యాల్మేక మేవ యోాన్టిళ్ (రకం కెవలం భె 

అర “దాం ఇ wa 2 న్ు లి Ym | క్పాం, యస్తు జగ దా ఏ ఫ్రవారస్ప నాళ్వరనై నైవ నిరనిద్ధన్య, ౧౨౦ 
సష్ట్ర్రత్వం తస్యై వెవణపూర్యం సృష్ట్యావక్ర మె వాద౦, ప్రకృతం 

హీ ముకానాం తదా న దేహో న చేక్షణం భవతి. ౧౨౫. ఆనాసన్ని 

ON 

పాతా నే వరనవ హ్నూధికృతో భవేతత, యస్తాదుత్స త్యాదిన్వవ ఖల ట్ల ధా - ఫ్రీ చేళళ్ళ్రూయతే పీ తన్న్వైవ. ౧౨౬. సోయం హీ నిత్యసిద్ధో భవతి హి 
ను ~ షం ల ష్ ర 5 బైక సమధిగ మ్యళ్ళ, త స్థాత్స ఫ్ర తాషదికమఖిలం స్యాంళ్య్వరన్య 

నాన్యస్య. ౧౨౭. అన్యెషాం తు తద న్యెషణజిజ్ఞాననపురస్పరం భ వతి, 
అణమాదిక మైశ (రం తేన న అెపామివోధి కారస్స్యాత్ . ౧౨౮. సమన 

స్క ల్వోనావీ చ తతానె కాంత్యమవి భవ్వేల్తేషపాం, వకస్య హి స్థితౌ 
స్యాదవరన్య చ సంహృ ఆ*వఖ ప్రాయః, ౧౨౯, సత్య నోసన్వవిరో ఛే 
అ అన 2 ( అ క్ష ఇ న్న జాం సువ్ట్రృత్వం వా కథం భవే తైపాం, ఏకం పృత్య న్యెబూం గుణభా బా 

భ్యువగ మేన యది చేహ. ౧౩౦. వినివార్య తే విరోధస్ప 'చేహ వర 
మేళ్యరో న చాన్యస్సా విత్ = సర మెళ్యరసంకల్పాను గుణం సకల 
భవెదిహాన్యేపాం. ౧౩౧. 

O 

నూ పృత్యత వబేళాదితి చెన్నా ధికారికముండలస్లో శేః, ౧౮, ww) థై ౨ 
ఆప్నోతి స్వారాజ్యమితి ప్రత్యమోవదేశతో విదుమూ౦, నిరవ 

గృహ మేవ స్యాదై శ్యర్యమితవా న పున రాళ ౦కన్టిం. ౧౩౨. యస్తాది 
వాోధి కారికమండలగతవవ స ఖలు పరమాక్తా, నిర్జిశ్వతే స చాన్యానధి 
కారేషు హీ ని యోజయత్యనిళం, ౧౩౩. లేనాధిశారికోసొ న వవ 
కీల సవితృమండ లస్థశ్చ, తదను గ్గ హాకలభ్యా స్వారాజ్య (పా ప్పిరివా 
భ వెద్విదుపు. ౧౩౦. యేనానంతర వాక్యం మనసన్ప తిమితి తేమీరాకో (రం 
ట్రూతే,.స చ భవతి సర్వమనసాం పతి స్తమాప్నోతి పూర్వనిద్ధమితి, 
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౧౩౫ వాక్చతిరిత్యాదిక మపి యథ “వది ప్రార్థపర తీయా 'యోజ్యుం అన్య 

లవి చ విదుప్మూమెక (ర రం హీశతం శ్రమితి 'యోజ్వమ్. ౧౩౬. 

నూ. వికారావ రీ చ తథా 

పసరూబ. హృ వ్యఖచారమివా 
త్వే తేన దర యల్యభానా ౧౩౮. తచ్చ వికారావర్హపి ) బికారమా త తృగోచర మేతేత్కి_ల 

i 1 Ce 3 (3 ర్ 
లై 
| (| 

గదిగభో తిం ర ల 
ఎ ల గ్ a 

ర్ట ౧ రి 

తచ్చ క్ల వ. వసం వరా 

కృత్స్నం వికారజాతేం కదస్య 3 వవమాత్మే న మె ఏది యచ్చ 

వి కారాస్త స్ప షం త చేతవవ మృతం త్రీ పొద్దివీ త్యవమె. ౧౦౪౮౨. తన్నిర్వి కార 

రూపం సవిశేహాలంబనాః కథంచిదవ్కీ న పావ్నునంతి య న్థాద్భవంత్యే 

తత్క_ గతవవవ తే సర, ౧౮౩౨. తస్తైద్భ భాద్య్విరా వ వరాత్మ నిహొ నిర్వి 
c 

ఛేషయాపమిదం, అన వావ్వు సగుణఏవ హివ ర్తంతేలే తశ్ఞాన సగు జేపీ, 
జ 

౧౦౪౦౯. పరమేశ షర ప్ర, ళ్ సాదాత్సానగ, గపహా మేవ తదిద వ మైళ్యర్య్వం,; లైన 

వాప్య నిరవ గోహామైళ్ళం కం కిలావతివ్యం తే, ౧౮౫, 

నూ. దర్శయత శవం పృత్యతానునానె. ౨౦. 

దర్శయతక్స వికా రాన _ర్తితేషం మా ఈుతిస్టృలి తస్వ, యాచ్శ 

న తత్రేక్యాద్యా యాచన తే ద్భ్చాసయత సప్తతి సృథితా. ౧౦౬, 

సూ, భొగమాత సామ్యులంగాచ్చ. ౨౧. 

నిన గృహమైక్వన్వం నైపౌం సవిశెపతక్పరాణాం స్యాత్ , 

వర మేశ్య్రరేణ యస్తాత్తపాం కల భొగమా తమేవ సమం. ౧౮౭. 
WG 

దర్మయతిహ తమావో వై ఖపిష తాడి కా శతి సాయం, తం బ్రహ్ 

లోకమూగతముపాసక మిమం హిరణన్టగర్య్భాయమ్. ౧౮౮. ఇత్య్యావోమృ 



1542 భాప్యార్గరత్నమాలాయాం 

తయాపా ఆపో భుజ్యంత ఇహ మయా కించ, లోకో సావమృతో 

దకలతుణవవమితి సా నిరూవయతి, ౧౦౮౯. అన్న్యాపి కిల య జై తామి త్వా 

మ్నా తా శతి_స్థదేతదివ్య పరమేశ ₹ణ తస్య చ సాయుజ్యసలో క 

ఆాదిదర్శయతి, ౧౫౦. నన్విహ సాతః యత్వా డై శ్వర్యస్వాంతవ త్స ఏ 

మవీ చ స్యాత్, ఏవం చేదావృ_త్తి సెషోం పునర త్త దుర్ని వార వ. 

౧౫౧. పత్యా మెవం సకలం నిరస శాస్త్రం హా వరిసమాసయితుం, 

సూ త్రం పఠతి తదేతద్భగ వాళ శిబి ద రాయ ణా చార్య్ళః. ౧౫౨. 

సూ, అనావృ త్తీశ్శబ్దాదనావ్య త్తీళ్ళ పాత . ౨౨, 

సర్వజ్ఞ తస్వాదన్వ చ భ గన_త్త(ం యు_క్రమేవ నూ తృకృతః, 
ఖో గ ఇ వ న ; హం దగా సూ త్ర ద్యారా శిష్యా కామాణా రెప్తనర్తనాదన్య.౧౫౩.ఆచార్యత్యం 

యుక్తం తణైవ కిల బాదరాయ కోతి వదాత్, పునరన్య బదరికాశోను 

వానో తత్ర సమవతిక్టస్య. ౧౫౮. నారాయణస్య పర మెళ్వరలో క్ష 

గురోః వసాదసూచనతు, శా స్త్రన్ట తత్ప్రణీతన్య చ నూచితమిపాకిబు 

వదత స. నాడీగశ్ ఇనింతమివా వ ం వాం8ి 5, నవద్యత్వమా. ౧౫ నా శాన్వి ముహు వంథానం హ్నార్చి రాద 
పరాషణం, అనుచింత్య చెనయానం సెజంటి యే తేన దెపయా సేన, 

౧౬ శాస్రోవదిష్ట్రనానావిశెహణం ద్రిహ్మాలోక సంజ్ఞ మిమం, యుకే తలి 

య స్వాం దిని పృథివిలో కాత్స )దర్శితళ్ళు) క్యా, ౧౫౭, తన్న్౯ అరా 

ఇ నే r రూ ల PS gd Tn చన es గాం ర ఇతి ణు బృత్య వ్యాఖ్య యాతివిఖ్యాత ", అర్హ వతుల శ్వ భ వతస్ప్సు థి 
హదొ ద్వౌ తశైవ చాన్యదవి. ౧౫౮. వరంమదియమిత్య్వవీ సశ 
తన్మదకరం తథాన్న మయం, కించాళ్వత్థ న్యతా,మృతనస్షీ ము క్షలోవ్ర్ష 

, సంసవ్యః ౧౫౯. తత్రాజితాత ఫీ! ఖల్వప్రాప్యా బవాణః పురీ కావి, 

సృభుకైవ కేన విరచితమవి వేళ్ల హీరణయం చతత్తాన్సీ ౧౬౦. 
మం,త్రైర్ధవాదవాకెస్టః పురాణవాక్ష్యైః ప్రవంచితో బవాఛా, 
తమిమం లోకం బ్రాని చ త స్వచ్చంద భో గక్షృతకృ త్యాః. ౧౬౧. జే 
చం ద్రమండలాదివనా నర్హంతె వునః క దాచిదవి యస తృ యోర్థమా 
యన్ని త్యాది శ్రుతయ ఉపదిశం త్యేవమ్. ౧౬౨. యే చళ తాధికనాడ్వా 

వ్రజంతి యాం ల్యేవ లే౭నృుతత్వమితి, శ్రుతిరన్యా తేషామివా న హీ 

అజాన్ 
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పున రావృ త్తిరితి కిల బ్రూకే ౧౬౩. ఏతేన చేవయానేన పసథా యే 

ఛుహాలొకమువయా తాః, మానవవమావ రృంటేనావ రంత ప్రత్ దర్శ 

యత్యోన్యా. ౧౭౮. న చ వున రావర్తత ప్రత్య నాష్టివీ బ్రహ్మలోక 

సంగ్థానాం, వున రావృ త్తి కీనివర్ణిత మేవ వదం 7 శ్వాతం వద ర్శయతి.౧౬౫ 

అంగేవచేవ ఇ హ్ యద్యమై్యళ్యర్యమిదం ప్రతేయ తేథ్రావీ భవతి యథా 

నావృ శ్రి _స్తథోపవర్షి తమిదం హీ పూర్షత, ౧౬౬౬ కార్వాత్సయల్తితి 

నూ తే ఈ కెార్టవదస్వ చ లయే సముత్సన్నే,ఉ త్పన్నత త్త త్తగసాయాత్మాం 

రా స్ తదధినాభేన. ౧౬౭. సహ శైవల్యం వ్ర, వ భుణా హిరణర్టి 
గాలీ 

గణ త్తే వ్రయాంతితి, సాధనవీ ర్యాచ్యేపునర కె, తెవ త్పన్నతత్వ 

విజ్ఞానాః ౧౬౮. విధ్భస్తానాదగ్ధిజ్ఞ నావర ణా నిత్యనిద్ధద పరినిజ్ఞూకి, తేపాం 

చానావృ త్తీస్పిద్ధెనావృ త్తి తికారణాభావాత్. ౧౬౯, “సవిశేషట్రహ్యవరా 
వ్ 

ణామకి విదుపాం తదా శ్ర యణ వ నెయమనావృ చత్రైస్సా కన్న 

చాన్వథా భవతి తత్తు. కున్యాయాల్' ౧౭౦. పంచాగ్ను వ్ర్పాస 

కానాం యద్యపి సనిశేవనిద్దేశా నా స్తే శ్రుత్వా చానావృ త్రీిర్ట్రహా 

ప్రాపిల్ దర్శితా శేహామ్. ౧౭౧ సత్యం తథావీ తత్ర, చ అేషూ 

మిహ న పునరితి సమామ్న్మాతం, లేన త్వస్శి౯ కల్పే తేపామావృ త్య 

ఖావబో ఖీేన. ౧౭౨. కల్పాంత లే హా తేషూమావృ_శ్తిరియం పునర్భ 

వత్యేవ, దహ రాద్యూపాస కానా మేవానాన్ఫ _త్తీపరమిదం సూత్రమ్. 

౧౭౩. నూ త్రపదాభ్యాసః ఖలగ్భిథ్యాయసమా_ి ఫిమువ సూచయతి, 

శా స్తస్య పరిసమా స్లిం సూత్రాభా వసో యమ త్త సూచయతి. ౧౭౪౮. 

థారీరక్రమిా మాంసా మునినా ప వ్యా సేన విరచితానే, నెయం, చతుర థా్యాయీా 

తస్యాం చతుర్గసంజ్ఞశ్స య్యా యమథా్యాయః. ౧౭౫ తత్ర చతు 

పాదే. నూశ్రార్గిః యళ్చా భామ్యకారో; క, ఆర్యానృ _క్రెరమలైః 

వ కాళిత్ భవతు సోఒయమనవద్యః. ౧౭౬. భాహ్యార్టరత్న మాలా 

వై యాసకసూ శ్రీ జాలసం గ గృథితా, భగవతి కరుణానింథా సమర్చితా 

జయతు జగతిన్ వదా ౧౭ ౭. స జయతి మునికులమానో్ భగవాకా 

శ్రిబొద రాయ ణా చార్యషయతూూ త్రాలంబనతో లోకస్నంసారసాగరం 
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తరతి. ౧౭౮. శ్రీ బాదరాయః ౫ దితసూ త్రారం ఇ భామ్యరత్నదీ వేన, ప్రక 
టీచకార యోజఒసా న హి భగవాకా జయతి శంక రా చార్వః, ౧౭౯, 

భగవత్పాదీయమిదం భి"పష్టం యనాన భిజ్ఞ దుర్చోధం, బోఛాయ లేన 

తెపాం రచితా ఇ భాహ్యార్టరత్న మా లేయమ్. ౧౮౦. వతాం విలోక్య 
సుధియ స్తువ సంతు , హాసంతు వాత్ర, న విమాదః, సర్వజ్ఞ విరచి లెవ్వువి 

ువోనిబంచేషు యేన కౌద్భష్టో ౧౮౧, తుహ్యంతు వాన వానే 

భ క్య్యాపరయా యా సమర్సితామేతాం, మాలాం విలోక్య కృసయా తువ్యుతి 

భకార్తి రిభంజనో భగవాకా. ౧౮౨. భాప్యోపడిష్థ్రమర్థం సంగృహ్యా 

కృతావి భవతి ర మ్యెయం, ఉవవనతనుస సముపచ్చితే ర్రధితా కుసు మై; 

వ్రసూనమా లెవ, ౧౮౩ నయం హొ రత్న మాలా సుబ్రహాక్యాన నిర 

చితా కృచ్యాంత్ , నాయకమణి సహ కారాష్ట్రశిదిశి విశదం ప్ర కాళము 

వయాతు. ౧౮౪. శ్రిసరమేశరార్పణమ స్తు, 

ఇ *య్యుర్ధర త్న మాలా సంఫూర్హా. 
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వవద్య తే వాప్యువలభ్య లేచ 4d? ] 

a 806 

ఉఊవపన్న స్తల్ల శణార్జోప 825 

వలబ్ధినదనియమ 610 

ఉవషొర్వమవి ల్వేశేభావ 1002 

ఉపమర్షంచ 9? 

ఉవసం హార దర్శనా న్నేతి 452 

ఉపసంవోరో ఒర్ట్” భేదా S24 

ఉపస్థి లేఒతన్తద్వచనాల్ 910 

ఉభయథాచదోపాల్ 511, 580 

ఉభయణా వీనక రా 502 

ఉభయవ్యవ దేశా త్త త్ర ఏహి కుండలవల్ 798 

ఉభయ వ స మోవో త్తల్సి బే! 1094 

డూ 

డోర్ వ్ర రేతఃనుచశస్చోహి 967 

ఏ 

నీక ఆత్త్యన9శరీ రే భాబాల్ 082 



షు లుఘ్య హో శా 1 5 1548 బ్రహనూత్రాణాం వర్ణా నుక్రమ 

సూత్రాణి, పుటమ్. సూత్రాలే పుటమ్, 

ఏ లేనమాతరిశ్వా వ్యాఖ్యాత। DI గ్ 

న్ేన శిష్టాపర్మిగ్కనో £20 నతిసామాన్యాల్ 101 
ఏ తన సర్వే వ్యాఖ్యాలా; 33/ గ తేరర్భ వత్వముధ యథా S94 

నవంచా తక ర్త ష్టం ఏర సజసాథారణ్యశ్రు లేశ్చు 951 
వవమస్ర్యువ న్యా సాత్పూర్వ 120 గుణాద్యాలోకవత్ 6-25 

వవంము_క్షిఫలానియమ 1016 సట జ విమ వాశానా 173 
VV) ww జాతి 

ఖు గాణశ్చేనాల్షత్శశబద్దాల్ 579 

3 గాెగాగనం' ల్ 579, 673 ఐహికమవ్య వృన్తుత వృ తిబంథ 1018 నా మ 

క్ర 

వత్తు తత్సవ 688 కమ నాల్ ౩11 సర ివకు తీక్సహా | 
*,. చమసవదవిేేషాణ్ “add 

కరణవచ్చెన్న భో గాది భ్యః 556 
౧ చరణాదితిచేన్న తదువ 728 

కర్తాశా స్ట్రా ర్థవశ్త్వాల్ 637 011 

కరకర ఎవ్యవ దేశాచ్చ 165 చరాచరవ్య పాశ్శయన్తు 
me  చిలికనాతే ణశదాత 1119 కల్పనోవదబేశాచ్చమ ధ్యాది 916 Gir - 

కాముకారేణచై శే 966 ఛ 
దె 

తానా బత 105 భందతఉభయావికో థాల్ 333 

కామ్యాస్తుయభా కామం 948 °° 

కారణ ల్వేనచాకాళాదిషు 856 జ 

కార్యంచాదరిరన్యగత్వువపతే$ 1097 జగద్వాచిత్వాల్ 63 

కార్యా ఖా నాదఫూర్వం ఏవి జన ద్వా్య్యాపారవర్జం వ కరణా 1129 

“కా ర్యాత్యయేతదధ్య రే ఆ 1099 జనాద్యన్ధయకే 8 లర 

కృత ప్రయత్నా ేమొస్తువిహి రక] జీవముఖ్య ప్రాణాలిజ్జా న్నే తి 158, 867 

| కృ తాత్యయేఒసుశయవాక్ 22 డై యత్వావచ నాచ్చ 339 

కృక్భష్న వృసక్తిర్నిరవయవ 453 జ్లోఒతనీవ 61/7 

కృళ్చ్న భ వాత్తుగృషహాశోవసంహారః 1010 _ జ్యోతి రాద్యాధిష్టానంతు 698 

గణక తాషచ్చ ర్వ్ ౮ బా్యేతిరువ వ్రమాత్తు 344 

శ్రీ యత్వగ తేక్చో త్తర శ్ 307 జ్యోతిర్షర్శనాల్ 815 

ft 

త! 



నూత్రాణి, పుటమ్, 

జోోతిశ్చురణాఖిధా నాల్ 134 

జగ్చోతిషిభా వాచ్చ 296 

జ్యోతిఇశేపా మసత్య న్నే ఏ5 

త్ర 

తఇన్ట్రియాాణి తద్వ్య్యవబే 697 

కచ్చు) లే 959 

తడితో ౬.ధివరుణకఃనసంబంథాల్ 1092 

తత్తు సమన్యయాత్ వ్ర) 

తత్రాపి చ త ద్వా పారాదవిరో “ధ$ 709 

కత్వూరషిక తార ద్వాచ; 676 

త త్పాక్ళు) లేశ్చ 675 

తథా చ దర్శయతి G2/ 

తథావైక వాక్యకొ'పబంధాత్ 932 

తథా 'ప్లాణా$ 670 

తభథాన్య ప లీ షేధాల్ 806 

తదధిగచు ఊఉ త్తరఫూర్వా 1045 

తదధ్గీనత్వాదర్భవల్ 830 

తదనన్యతేమారమ్మణ hl 

తదన్తర వ తిపల్తేరంహాతి 705 

తదభావనర్థార వేద ప పవృ; 810౮ 

తదభావే సాడీషుకచు విశే 759 

తదఖి ఛ్యా నా చెవతు 604 

తదవ్య క్షమాహహీ 799 

తదాపీ తేంనంసారవ్యవదేశాల్ 1069 

తదువర్యపిబాదరాయణః 972 

తద్దుణసారత్యాత్తు తద్వ్యవ 625 

తబ్దతు సవ బేశాచ్చ 109 

కదోకోగ, జ్వ్వలనంతత్ప్ర)) కాశి తే 10/5 

999 

సూత్రాణి, 

కద్వతోేవిధానాల్ 

కన్నిర్థారణానియమను 

తన్నిష్ట సద్య మోమిపదేశాల్ 

తన నకప్రాణాణ క్త శ్రరాల్ 

కన్నభ్గావ హంధ్యవడువపత్తేః 

తర ర్క ప తిక్టా నాడోస్యన్య భా 

కస్యచనిత్యత్వాత్ 

తానివరేత భావ్య్మోహ 

తుల్యంతుదర్శునం 

"లేజోఒత సథాహ్య్వావు 

తృయాణా మెపన్సైవముప 

అ వాధారాం గక 
తృతీయశ భావర” ధక 

త్రృక్మక త్వాత్తుభూయస్త్వాల్ 
పె 

దర్శనాచ్చు 

దర్శయతశే ఎనర్మప్క 

దర్శయ లతెచ 

దర్శయతిచాథోఅపిస్టర్భ ౪ త్ర 

దహరడా త్త ేఛ్యః 

దృశ్య లేతు 

'చేవావివదపీలో శే 

చేపహాయోగాదా్వసో ఒప 

దారడశాహ వదుభయివిధం 

ద్యుఖ్వాద్యాయతనంస్వశట్టాత్ 

థ్ 

ధర్మెంజై మినిరకవివ 

రోవవస్తేశ్చ 

ధృ కేశ్చమహి మ్నూ౭.స్యా 

భ్యానాచ్చ 

187, 782, 925, 958 

వ, తృమోనుమా నే 1132 

828, 861 

7/5 
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1550 బ వహాసూ తాణాం వరాను క మః. 
కా ey తి ల 

సూత్రాణే, పుటమ్ 

న 

నకరావిఖాగాదితి 471 

న చ కర్షుః కరణం 572 

నచకాశ్యే వృతి వత్యభఖిసంధి; 1101 

నచ వర్యాయాదవ్యవిరోథో రక్తి 

నచ స్థార్వమకద్ధర్థా 190 

న స్థానతొ ఒపిచరన్యో 772 

నాధి కారికమవీ 1000 

నతు దృష్టానభొవాల్ 12 

నతృ తీయేశథో పల బ్లేః {80 
న ప్కతీకేనహిసః 1080 

న వయోజనవత్వాల్ 465 
UD శాలి 

న భావోఒనువల బే 518 

న భేదాదితిచేన్న వ కేక 774 
న వక్తురాత్తోవ దేశాదితి 129 

న వాయు క్రియే వృథగువదేశాత్ 605 

వ చా ( 59 నవాళతత్సవాభా శ్రులేః 959 

నవా ప్రకరణ భేదా 5828 
నవావిశేపాల్ 860 

న వియదశ్రు ల్వే 5 

న విలక్షణ త్వాదన్య 401 

న సంఖ్యోవసం గృహోదపి dh 
నసామాన్యాదప్ఫుసల బే 930 

థి 
నస్థానతోో౭.పి పరసోభయ 172 

నాణురకచ్చు) తేరితి 62 

నాత్రాశు తేర్నిక్ళ త్వాచ్చ తాభ్యః 618 

నాతిచిరేణవిశేపూల్ 740 
నా నాశధ్ధాది భేదాల్ 918 

నానుమాన మతచ్చబ్దాల్ 224 
నాభాొవ ఉపల్దేః ల్లి9 

 సకని నర్శ్మయితొ yo 
లా -—-3ది 

జీ జురు వా నాసతోదృష్ట్ర ఏల్ 

నిత్స మేవ చ భఖావాల్ 

నితోషవలబ ఏనువలబి 
లొరొథి లా సాధి 

నియమాచ్చ 

210 సనా En pe ne సిర్తాత రంమై. కపుత్రాదయశ్చ 

నిశి నేతి చేన్న్న నంబంధస్య 

సేశరోఒనువవ లే; 

నె కస్క్మిన్ననంళై వాల్ 

§ 

నోవమలే నాతో; 

వు 

వష్చువృతిర్థ నోవద్వ్య్యవదిశ్య ల 

పుటవపచ్చ 

వ త్యొదిశ బై ఛ్యః 

మతు ర ల్ త్చురసావు వ స్యాల్ 

వయోముు వీ తతాషి 
0 బి ఆం అఆ 

వరమత$; సేతుూూ నాన 

వరం శై మినిరు ఖు త్వాల్ 

wruask | 

వరామర్శం కై మినిరచోదనా 

9 వరేణచశబ్లన్య తాద్వి భ్యే 

వారివ్ల ఎ "ర్ధాఖ వ్ర చేన్న 

పుంస్వ్వాదివ_త్ల వస్యనతో 

పురుషవిద్యాయయమామిన 

పురుహిశ్ళ వదితి చే త్రథాపి 

పురుషార్థ, ౬తఃశబ్దాదితి 

పూర్వంతు బాదరాయణో 

క్రతు [మచ లా 
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భాస వరాను క మః, 1లల్వీ బహానూ త్రాణాం ర్ల నుక్కమ 

సూత్రాణి, పుటమ్ సూశక్రాణి, పుటమ్. 
సూర్వవచద్వా 799 ప్రీయశిరస్వ్వాద్య ప్రా ఫ్రీ 840 

అొర్వపికల్చ$ ప కరణా 928  ఫలమతడావవచే; 808 
వృథగువ జేశాత్ 627 బ్ 
వృథివ్యథికారయూప 602 జ 
వ్రకరణాచ్చ 172 బహిస్తూభయథావిస్టృ తే 1008 

(వ, కౌశవబ్బా వై యర్వాశ్ 777 బ్రవ్మాదృష్తిరుక్క_రాతల్ 1082 
= ధి 

(చ, కాశాదివశ్నా వంవరః 657 బ్రాహాణ చై మినిరువన్యాసాదిళ్య; 1118 

(వకాశాదివచా వై శేవ్యం 797 భ్ 

(సృకొశాకయవద్వా తేజసాత్ 799 భోక్షం వానాళ్ళ విత్త్వా 718 
వకృతిశ్చవ తిజ్ఞా 85) భావంతుబాదరాయణో౭ స్తీ హీ 298 
సృక్ళుతె తావక్షంహీ వ తిషేధతి 799 భావంజై మినిర్వికల్పామననాత్ 1124 
(వతి షేధాచ్చ ౮0౮ భావశహైచ్చ 979 
వ లిషెధావితిశేన్న శారీరాశ్ 107} భావేచోవల్లేః 485 
ఎ తిజ్ఞాసిబ్ధెర్లి జ్ఞామాశ్ల రథ్య రి73 భౌ వేలా గ ద్ష్టల్ 1126 

(ప్రతిసంఖ్యావ తిసంఖ్యా 595 భూ తమతచ్చు) తే 1065 

వళ్యమోవచేకాదితిచే 1180 భూమ్నాకక, తువజ్ఞ్యాయ స్త కం YA 
గృథమేజ శ్ర వతారితివే 714 సమాసం సాదాద 228 

- దవ్నవ బేశాచ 1], 29! వ దానవచేవతదు కం 916 వ్ స్ట న్ Lil, 225 Uy ఆవ భేదవ్యవ దేశాచ్చాన్యః 126 
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